




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Найменування показників 

Всього годин 
Денна 
форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 
здобуття освіти 

Кількість кредитів/годин 3,0/90 4,0/120 
Усього годин аудиторної роботи 48 16 
в т.ч.:   
•  лекційні заняття, год. 12 8 
•  практичні заняття, год. - - 
• лабораторні заняття, год. 36 8 
семінарські заняття, год. - - 
Усього годин самостійної роботи 42 104 

Форма контролю залік 
Примітка. 
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 53,3% 
для заочної форми здобуття освіти – 13,3% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи нутриціології і 

харчування спортсменів» є основи харчування, гігієнічні принципи харчування  
груп населення з  підвищеними фізичними навантаженнями (спортсменів), 
закономірності та особливості організації промислового виробництва харчових 
продуктів, котрі не лише поповнюють організм людини енергією та пластичними 
матеріалами, а й завдяки наявності підвищеного вмісту есенціальних біологічно 
активних сполук справляють на організм яскраво виражений фізіологічний ефект. 

Метою навчальної дисципліни «Основи нутриціології і харчування 
спортсменів» є формування знань щодо розкриття фізіолого-гігієнічного впливу 
харчових продуктів і нутрієнтів на здоров’я та функції організму, гігієнічних 
принципів харчування та запобігання харчових отруєнь; опанування методами 
визначення компонентів біологічно активних речовин в харчових продуктах та 
критеріями оцінки забезпечення людини необхідними нутрієнтами для 
повноцінного харчування, обґрунтування заходів, що сприяють правильному 
харчуванню в якості важливого компонента охорони здоров’я.  

Вивчення навчальної дисципліни «Основи нутриціології і харчування 
спортсменів» ґрунтується на таких засвоєних навчальних дисциплінах: Анатомія 
людини з основами динамічної морфології, Спортивна медицина. 

Здобуті знання з навчальної дисципліни «Основи нутриціології і харчування 
спортсменів» є основою для вивчення наступних навчальних дисциплін: теорія та 
методика спортивного тренування у навчальних закладах, фізіологія людини та 
фізіологічні основи фізичного виховання. 
 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої 

освіти необхідних компетентностей:  
− загальні компетентності:  

здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК1). 
здатність самостійно набувати нові знання на основі новітніх технологій. 
(ЗК 2). 
набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з теорії 
фізичного виховання та компетентностей у широкому діапазоні можливих 
місць роботи та у повсякденному житті (ЗК 4). 
здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом 
лідера (ЗК 6). 
здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та 
управління часом (ЗК 7). 
здатність до ефективного комунікування та до представлення складної 
комплексної інформації використовуючи інформаційно-комунікаційні 
технології та відповідні термінології (ЗК 8). 
здатність удосконалювати та розвивати свій інтелектуальний і загально-
культурний рівень (ЗК 10). 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 12). 
прагнення до збереження навколишнього середовища та дотримання 
гігієнічних норм (ЗК 13). 
 



  

 
- спеціальні (фахові) компетентності:  

здатність аналізувати закономірності фізичного виховання тих, хто 
займається, з погляду фундаментальних специфічних принципів і знань, а 
також на основі відповідних медико-біологічних, психофізіологічних та 
математичних методів (ФК 1). 
здатність організовувати експерименти, а також систематизувати, 
аналізувати описувати та критично оцінювати експериментальні дані (ФК 5) 
здатність описати широке коло закономірностей у процесі навчання 
фізичної культури на основі врахування індивідуальних особливостей тих, 
хто займається (ФК 8). 
здатність до глибокого знання та розумінні широкого спектру проблем у 
процесі фізичного виховання (ФК 9). 
здатність шляхом самостійного навчання засвоїти нові області, 
використовуючи здобуті знання із загальної теорії і методики фізичного 
виховання та спортивного тренування, а також медико-біологічні, 
психологічні, педагогічні та математичні знання (ФК 10). 

 
2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 
Здатність формувати систему знань про фізичну культуру і спорт в процесі 

фізичного виховання (ПРН 1). 
Здатність формувати навчально-тренувальні заняття відповідно до морфо-

функціональних особливостей організму тих, хто займається, їх знань, рухових 
умінь і навичок, різних ситуацій, що виникають в процесі фізичного виховання 
(ПРН 3). 

Уміння використовувати різноманітні засоби і методи педагогічного 
контролю, результати медичного обстеження, опитувань і бесід з тими, хто 
займається (ПРН 6). 

Здатність визначати індивідуальні можливості тих, хто займається, 
враховувати їх здібності у плануванні змісту фізичного виховання (ПРН 7). 

Здатність визначати ефективність різних режимів м’язової діяльності, 
виявити доступні навантаження для тих, хто займається, під час виконання різних 
за характером та інтенсивністю фізичних вправ, оцінити динаміку показників 
фізіологічних функцій, термінових і кумулятивних ефектів, досягнутих в 
наслідок фізичних навантажень (ПРН 11). 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 
заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л лаб сем інд. с. 
р. 

л лаб сем інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Фізіологія 
травлення людини. 
Загальні принципи 
нутриціології для 
спортсменів 

24 2 6 - 
 

- 12 36 4 4 - - 28 

Тема 2. Потреба в 
енергії.  

12 2 6 - - 6 18 2 2 - - 14 

Тема 3. Потреба у 
білках. 

12 2 6 - - 6 18 2 2 - - 14 

Тема 4. Потреба у 
жирах і 
вуглеводах. 

24 2 6 - - 12 24 - - - - 24 

Тема 5. Потреба у 
вітамінах і 
мінеральних 
речовинах. 

10 2 6 -  4 12 - - - - 12 

Тема 6. Потреба у 
воді.  
 

8 2 6 -  2 12 - - - - 12 

Усього годин 90 12 36 - - 42 120 8 8 - - 104 



  

3.2.Лекційні заняття 
№ 
з/п 

Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1. Тема 1. Фізіологія травлення людини. Загальні 
принципи нутриціології для спортсменів 
Особливості будови шлунково-кишкового тракту людини. 
Ферменти і їх роль у перетравлюванні харчових продуктів. 
Ступінь засвоюваності основних поживних речовин. 
Поняття енергетичної та поживної цінності харчових 
продуктів. Макро- та мікроелементи харчового раціону. 

2 4 

2. Тема 2. Потреба в енергії.  
Витрати і відновлення енергії спортсменами під час 
фізичних навантажень. Способи поповнення основних 
енергетичних запасів за допомогою харчових нутрієнтів. 
Вуглеводи і ліпіди як основні джерела енергії. 

2 2 

3. Тема 3. Потреба у білках.  
Роль білків у формуванні фізичного здоровʼя людини. 
Основні джерела білків у раціоні спортсменів. Особливості 
споживання та засвоювання білків у людей з підвищеною 
фізичною активністю.  

2 2 

4. 
 

Тема 4. Потреба у жирах і вуглеводах. 
Значення жирів у забезпеченні фізичної працездатності. 
Надлишок і нестача жирів у харчовому раціоні. 
Засвоюваність жирів. 
Особливості споживання вуглеводів спортсменами в умовах 
тренувальної і змагальної діяльності. Основні споживчі 
норми споживання вуглеводів для спортсменів. 

2 
 

- 

5. Тема 6. Потреба у вітамінах і мінеральних речовинах. 
Водо- та жиророзчинні вітаміни: основні представники та 
джерела отримання. Гіпер-, гіповітаміноз та їхні наслідки 
для організму спортсменів. Основні джерела Кальцію, 
Калію та Фосфору. 

2 - 

6. Тема 7. Потреба у воді.  
Роль води в організмі людини. Індивідуальна добова 
потреба у воді. Користь і шкода води.  

2 - 

 Усього годин 12 8 
 



  

3.3. Лабораторні заняття 
№ 
з/п Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО ЗФЗО 
1. Основні способи дослідження перетравлюваності 

харчових продуктів у лабораторних умовах. 
4 2 

2. Добова потреба та індивідуальні норми споживання 
основних харчових нутрієнтів. Складання індивідуального 
добового раціону спортсменів. 

6 2 

3. Фізичні навантаження і способи відновлення запасів 
енергії за допомогою високоенергетичних продуктів 
харчування. 

4 2 

4. Дослідження білків у молочних та мʼясних продуктах 
харчування. 

6 2 

5. Дослідження масової частки жиру у продуктах 
харчування. 

4 - 

6. Основні методи визначення цукрів у харчових продуктах. 4 - 
7. Методика дослідження вмісту вітамінів у різних харчових 

продуктах. Температурне оброблення їжі і його вплив на 
вітаміни. 

4 - 

8. Дослідження вмісту вологи у продуктах харчування. 4 - 
 Усього годин 36 8 
 

3.4. Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назви тем та їх короткий зміст 

Кількість 
годин 

ДФЗО ЗФЗО 
1 Енергетики у харчовому раціоні. 4 24 
2 Кофеїн – «запорука» бадьорості, його вплив на організм. 4 24 
3 Протеїнові коктейлі: за чи проти? 4 24 
4 Недостатня вага чи ожиріння? Хто здоровіший? 4 24 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 26 8 
Усього годин 42 104 

 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

З метою покращення успішності здобувачів вищої освіти та підвищення 
його балів за поточний контроль, протягом семестру їм може додатково 
надаватися індивідуальне завдання (написання реферату і виконання описових 
завдань) з таких тем:  

1. Роль раціонального харчування у формуванні стійкого імунітету і стійкості 
до сезонних захворювань. 

2. Принципи створення оздоровчих раціонів для людей, які проживають в 
умовах нестабільної екологічної ситуації. 



  

3. Харчування студентів-спортсменів. 
4. Харчування робітників, що працюють у гарячих цехах. 
5. Значення вітамінів у харчуванні людини. 

 
5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час вивчення предмету використовуються методи: проблемно-
програмованого навчання, пошукові, дослідницькі, спонукальні. 

Лекції проводяться у формі бесіди, дискусії, з використанням прозірок, схем, 
діаграм, натуральних зразків та різного роздаткового матеріалу. 

Лабораторні заняття проводяться у формі досліджень, практичних завдань, 
пошукових робіт, розв'язуванні задач. 

 
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Форми проведення поточної перевірки протягом семестру: 
• усна співбесіда; 
• письмове фронтальне опитування; 
• письмова перевірка з урахуванням специфіки предмету; 
• експрес-контроль; 
• колоквіуми; 
• консультація з метою контролю; 
• домашнє завдання групового чи індивідуального характеру; 
• перевірки виконання самостійної роботи тощо. 

 
7. Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Формою підсумкового контролю є залік. 
Максимальна кількість балів за дисципліну «Основи нутриціології і 

харчування спортсменів», яку може отримати студент протягом семестру, 
становить 100. 

Поточний контроль проводиться по кожній вивченій темі шляхом 
опитування (тестового, усного тощо), перевірки тем самостійної роботи, виступів 
з доповідями, співбесід та ін. Результати поточного контролю оцінюються за 
чотирибальною шкалою («2», «3», «4», «5»). В кінці семестру обчислюється 
середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з 
наступним переведенням його у бали за формулою: 

БПК=(САЗ·maxПК)/5, 
де БКП – бали з поточного контролю; 
САЗ - арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок (з 

точністю до 0,01); 
maxПК – максимально можлива кількість балів з поточного контролю у 

відповідному семестрі; 
5 – максимально можливе САЗ. 
Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок 

заохочувальних або штрафних балів. 



  

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною системою 
(табл.1).  

Результати оцінювання наведені у таблиці 1.  
Таблиця 1 – Критерії оцінювання 

Відповідь, виступ, 
контрольна робота 

виконання завдання 

Критерії оцінки 

5 У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно самостійно та аргументовано його викладає, 
глибоко і всебічно розкриває зміст, використовуючи 
при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 
Правильно вирішив 90 % тестових завдань. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає, в основному розкриває 
зміст завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 
літературу. Але при викладанні деяких питань не 
вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності 
та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 
тестових завдань. 

3 У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає 
його основний зміст, але без глибокого всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи 
при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 
Правильно вирішив половину тестових завдань.  

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи 
при цьому суттєві неточності, правильно вирішив 
меншість тестових завдань. 

 
При оцінці знань студентів використовується 100-бальна система (табл. 2).  

Таблиця 2 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

диференційованого 
заліку, 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 

незараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
За підсумками семестрового контролю у відомість студентові у графу «за 

національною шкалою» виставляється оцінка за чотирибальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалою ЄКТС. 
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10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є: 
- Інтернет-зв'язок: 

1. http://www.yandex.ru; 
2. http://www.rambler.ru4 
3. www.book.sgg.ru. 

- Бібліотеки: 
1. Львівська наукова біблютека ім. В.Стефаника, 2; тел. 74-43-72 
3.Львівська обласна наукова біблютека: прос. Шевченка, 13; тел. 74-02-26 
4.Наукова бібліотека ЛНУ ім. I.Франка,  метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; 

тел. 296-42-41 
5. Центральна міська бібліотека ім. Л.Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 72-

05-81 


