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Миколаїв – 2020 рік 



                                     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Місце дієтології у системі професійної підготовки 

В останні роки у всіх країнах світу спостерігається зростання зацікавленості 

до питань харчування. Це обумовлено широкою розповсюдженістю хвороб 

порушеного обміну речовин, які набули характеру епідемій, – це метаболічний 

синдром, ожиріння, цукровий діабет ІІ типу та інші.  Хворі зі вказаними 

захворюваннями можуть звертатись до лікарів різних спеціальностей. Відомо, що 

в останні роки важливе значення має індивідуальний підхід до призначення 

харчування. Вказаний принцип лежить в основі розробки раціонів харчування при 

різноманітних захворюваннях. 

Мета тематичного циклу:  

Формування системних знань, вмінь та навичок, необхідних для ведення 

професійної діяльності з дієтологічних питань пацієнтів з різноманітною 

патологією.  

 

Завдання курсу: 

Навчити лікарів різних спеціальностей в своїй професійній діяльності 

проводити профілактичну роботу (попередження виникнення захворювань 

шляхом проведення профілактичних заходів серед населення щодо культури 

харчування), діагностичну діяльність (діагностика захворювань та патологічних 

станів пацієнтів на основі володіння пропедевтичними, лабораторними та 

інструментальними методами досліджень), лікувальну діяльність (надання 

спеціалізованої медичної допомоги з питань дієтотерапії), реабілітаційну 

діяльність (проведення медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування), 

психолого-педагогічну діяльність (формування у населення, пацієнтів мотивації, 

що направлена на збереження та зміцнення свого здоров’я, культури харчування), 

організаційну роботу (використання основних принципів організації надання 

медичної допомоги з питань дієтології в медичних організаціях та їх структурних 

підрозділах). 

 

Перелік знань та умінь лікарів 

Лікарі  повинні знати: 

- поняття про дієтологію як самостійну дисципліну; історію пізнання людиною 

проблем власного здоров'я в контексті розвитку суспільства, науки і культури; 

внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток дієтології, як науки та її 

сучасний стан; предмет, завдання та методи дієтології; місце  серед природничих 

наук та наук про людину; місце дієтології в комплексі лікувальних заходів; 

- основні принципи лікувального харчування; 

- основи раціонального і індивідуально-збалансованого харчування, величин 

потреби в харчових речовинах і енергії; 

- біологічну роль харчових речовин і продуктів харчування; 

- гігієнічні вимоги до харчових продуктів. 



- фізіологічні основи дієтології, обмін речовин в організмі в нормі 

і патології, взаємозв'язку функціональних систем організму та рівні їх 

регуляції. 

-причини виникнення патологічних процесів в організмі, 

механізм їх розвитку та клінічні прояви. 

- основні принципи лікувальної кулінарії, структуру лікувальних дієт. 

- клінічну симптоматику і патогенез основних захворювань 

шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, серцево-судинної 

системи, нирок і інших захворювань, при яких дієтотерапія є 

провідним лікувальним фактором. 

 

Лікарі повинні вміти: 

 - складати денне меню з урахуванням сезону і наявності продуктів; 

- організувати роботу по веденню картотеки страв; 

- розрахувати хімічний склад і енергетичну цінність раціонів; 

- проводити роботу по оцінці ефективності дієтичного харчування; 

- оцінювати якість продуктів харчування, готової їжі по харчовому і 

біологічної цінності, гігієнічним показникам; 

- призначати дієту; 

- контролювати відповідність призначеної дієти до  нозологічної форми 

хвороби і періодів її перебігу; 

- самостійно працювати з нормативною та довідковою літературою з 

питань лікувально-профілактичного харчування; 

- використовувати принципи первинної і вторинної профілактики найбільш 

поширених захворювань; 

 

Міждисциплінарні зв’язки  

        Дієтологія  міцно пов’язана з такими дисциплінами: фізіологією людини, 

біохімією, терапією, хірургією, педіатрією, фізичною реабілітацією при 

захворюваннях внутрішніх органів.   

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

Тема 1. Дієтологія як самостійна дисципліна. Основи здорового 

харчування. Загальні питання фізіології травлення. Патофізіологія білкового 

обміну. Патофізіологія вуглеводного обміну. Патофізіологія ліпідного обміну. 

Патофізіологія водно-сольового обміну. Клінічна вітамінологія. Актуальні 

питання раціонального харчування. Харчові речовини і їх біологічна роль. 

Технологія приготування дієтичних страв. Технологія приготування страв і 

кулінарних виробів з підвищеною біологічною активністю і пониженою 

енергетичною цінністю. 

Тема 2.  Дієтотерапія хворих на патологію шлунково-кишкового 

тракту.   Харчування при захворюваннях стравоходу. Харчування при 



захворюваннях шлунка та ДПК. Харчування при захворюваннях тонкої та товстої 

кишки. Харчування при захворюваннях підшлункової залози. Харчування при 

патології печінки. Харчування при патології жовчного міхура та жовчних шляхів. 

 Тема 3.  Дієтотерапія хворих з патологією серцево-судинної системи. 

Дієтотерапія при атеросклерозі та дисліпідеміях. Дієтотерапія при гіпертонічній 

хворобі. Дієтотерапія при ревматизмі. Дієтотерапія при хронічній недостатності 

кровообігу.             

Тема 4.  Дієтотерапія хворих з патологією ендокринної системи та 

порушення обміну речовин. Дієтотерапія при цукровому діабеті. Дієтотерапія 

при ожирінні. Дієтотерапія при подагрі. 

Тема 5.  Дієтотерапія хворих з патологією сечовидільної системи. 

Дієтотерапія при гострому гломерулонефриті. Дієтотерапія при хронічному 

гломерулонефриті. Дієтотерапія при хронічному пієлонефриті. Дієтотерапія при 

гострій нирковій недостатності. Дієтотерапія при хронічній нирковій 

недостатності. Дієтотерапія при сечокам"яній хворобі 

Тема 6. Особливості дієтотерапії дітей та підлітків. Значення 

основних харчових речовин та потреби в них у дітей та підлітків. Особливості 

харчування дітей різного віку 

Тема 7.  Дієтотерапія при хірургічних захворюваннях.  Дієтотерапія у 

передопераційний період. Дієтотерапія у перед- та  післяопераційний період. 

Дієтотерапія при травмах. Дієтотерапія опікової хвороби. Харчування при 

онкологічних захворюваннях. Харчування та канцерогенез.  

     Тема 8.  Дієтотерапія при деяких інших захворюваннях та станах. 

Харчування при гострих інфекційних захворюваннях. Харчування при 

захворюваннях легень. Харчування при захворюваннях шкіри. Харчування при 

анеміях та інших захворюваннях крові. Харчова алергія. Харчування при деяких 

спадкових та набутих ферментопатіях. Лікувальне харчування при гестозах 

вагітності. Харчування при захворюваннях нервової системи. 

 

 

                                РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ 

 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 

НА КАФЕДРІ  ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

                                                  на  2020-2021 н. р. 

 

Тривалість навчання на кафедрі – 2 тижні (78 год.) 

лекцій..............................................................14 годин 

семінарських занять.......................................18 годин 

практичних занять..........................................44 годин 

співбесіда.........................................................2 години 

всього  годин....................................................78 години 

робочих днів.....................................................10  

 

  



№ Назва розділу лекції практичні 

заняття 

семінари співбесіда разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Дієтологія як 

самостійна 

дисципліна. Основи 

здорового 

харчування.   

2 4 4 - 10 

2. Тема 2. Дієтотерапія 

хворих на патологію 

шлунково-кишкового 

тракту.   

2 6 2 - 12 

3. Тема 3. Дієтотерапія 

хворих з патологією 

серцево-судинної 

системи. 

2 4 2 - 8 

4. Тема 4. Дієтотерапія 

хворих з патологією 

ендокринної системи 

та порушення обміну 

речовин. 

2 6 2 - 10 

5.  Тема 5. Дієтотерапія 

хворих з патологією 

сечовидільної 

системи.   

2 4 2 - 8 

6. Тема 6. Особливості 

дієтотерапії дітей та 

підлітків. 

2 6 2 - 10 

7. Тема7.Дієтотерапія 

при хірургічних 

захворюваннях.  

2 6 2 - 10 

8.  Тема8.Дієтотерапія 

при деяких інших 

захворюваннях та 

станах. 

- 8 2 - 8 

9. Співбесіда       2 2  

  Разом 14 44 18 4 78 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ЛЕКЦІЙ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 

НА КАФЕДРІ  ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

на 2020-2021 н.р. 

 

1. Дієтологія як самостійна дисципліна. Основи здорового харчування. – 2 год. 

2. Дієтотерапія хворих на патологію шлунково-кишкового тракту. – 2 год. 

3. Дієтотерапія хворих з патологією серцево-судинної системи. – 2 год. 

4. Дієтотерапія хворих з патологією ендокринної системи та порушення 

обміну речовин. – 2 год.  

5. Дієтотерапія хворих з патологією сечовидільної системи. – 2 год. 

6. Особливості дієтотерапії дітей та підлітків. – 2 год.  

7. Дієтотерапія при хірургічних захворюваннях. – 2 год. 

 

Всього лекцій: 14 год. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЛІКАРІВ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 

НА КАФЕДРІ  ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

на 2020-2021 н.р. 

1. Дієтологія як самостійна дисципліна. Основи здорового харчування. 

Загальні питання фізіології травлення. Патофізіологія білкового обміну. 

Патофізіологія вуглеводного обміну. Патофізіологія ліпідного обміну. 

Патофізіологія водно-сольового обміну. Клінічна вітамінологія. - 2 год 

2. Актуальні питання раціонального харчування. Харчові речовини і їх 

біологічна роль. Технологія приготування дієтичних страв. Технологія 

приготування страв і кулінарних виробів з підвищеною біологічною 

активністю і пониженою енергетичною цінністю. - 2 год 

3. Харчування при захворюваннях стравоходу. Харчування при 

захворюваннях шлунка та ДПК. - 2 год. 

4. Харчування при захворюваннях тонкої та товстої кишки. Харчування при 

захворюваннях підшлункової залози. - 2 год. 

5. Харчування при патології печінки. Харчування при патології жовчного 

міхура та жовчних шляхів. – 2 год. 

6. Дієтотерапія хворих з патологією серцево-судинної системи. Дієтотерапія 

при атеросклерозі та дисліпідеміях. – 2 год. 

7. Дієтотерапія при гіпертонічній хворобі. Дієтотерапія при ревматизмі. 

Дієтотерапія при хронічній недостатності кровообігу. – 2 год. 

8. Дієтотерапія при цукровому діабеті. – 2 год. 

9. Дієтотерапія при ожирінні. – 2 год. 



10. Дієтотерапія при подагрі. – 2 год. 

11. Дієтотерапія при гострому гломерулонефриті. Дієтотерапія при хронічному 

гломерулонефриті. Дієтотерапія при хронічному пієлонефриті.  

Дієтотерапія при сечокам"яній хворобі. – 2 год. 

12. Дієтотерапія при гострій нирковій недостатності. Дієтотерапія при 

хронічній нирковій недостатності. – 2 год. 

13. Особливості дієтотерапії дітей та підлітків  - 2 год. 

14.  Значення основних харчових речовин та потреби в них у дітей та підлітків.- 

2 год. 

15.  Особливості харчування дітей різного віку – 2 год. 

16. Дієтотерапія у передопераційний період. Дієтотерапія у перед- та  

післяопераційний період. - 2 год. 

17. Дієтотерапія при травмах. Дієтотерапія опікової хвороби. – 2 год. 

18. Харчування при онкологічних захворюваннях. Харчування та канцерогенез. 

– 2 год. 

19. Харчування при гострих інфекційних захворюваннях. Харчування при 

захворюваннях легень. – 2 год. 

20. Харчування при захворюваннях шкіри. Харчова алергія. – 2 год. 

21. Харчування при анеміях та інших захворюваннях крові. Харчування при 

деяких спадкових та набутих ферментопатіях. – 2 год. 

22. Лікувальне харчування при гестозах вагітності. Харчування при 

захворюваннях нервової системи. – 2 год. 

 

Всього практичних занять: 44 год. 

  

 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЛІКАРІВ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» 

НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

на 2020-2021 н.р. 

 

1. Дієтологія як самостійна дисципліна. Основи здорового харчування. – 4 год. 

2. Дієтотерапія хворих на патологію шлунково-кишкового тракту. – 2 год. 

3. Дієтотерапія хворих з патологією серцево-судинної системи. – 2 год. 

4. Дієтотерапія хворих з патологією ендокринної системи та порушення 

обміну речовин. – 2 год.  

5. Дієтотерапія хворих з патологією сечовидільної системи. – 2 год. 

6. Особливості дієтотерапії дітей та підлітків. – 2 год.  

7. Дієтотерапія при хірургічних захворюваннях. – 2 год. 

8. Дієтотерапія при деяких інших захворюваннях та станах. – 2 год. 

Всього семінарських занять: 18 год. 



Питання для підсумкового заняття з лікарями-слухачами циклу тематичного 

удосконалення «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»  

на 2020-2021 н.р. 

1. Дієтологія як самостійна дисципліна. Основи здорового харчування. 

Функції їжі. 

2. Основна біологічна роль білка. Назвіть джерела білка. Які види 

амінокислот.  Яка норма білку в харчуванні для здорової людини.  

Наслідки білкової недостатності. 

3. Біологічна роль вуглеводів.   Яка мінімальна кількість вуглеводів 

необхідна людині.   Від чого залежить кількість вуглеводів в 

харчуванні.   Роль харчових волокон в харчуванні. 

4. Біологічна роль жирів.  Від чого залежать потреби людини в жирах.   

Яка різниця між насиченими та ненасиченими жирними кислотами.  

Біологічна роль тригліцеридів. Транс-жирні кислоти та наслідки їх 

вживання. 

5. Класифікація вітамінів. Назвіть причини неадекватного забезпечення 

організму вітамінами. 

6. Назвіть основні функції мінеральних речовин. Основні клінічні прояви 

їх дефіциту та корекції. 

7. Актуальні питання раціонального харчування. Харчові речовини і їх 

біологічна роль. Технологія приготування дієтичних страв. Технологія 

приготування страв і кулінарних виробів з підвищеною біологічною 

активністю і пониженою енергетичною цінністю.  

8. Назвіть основні принципи харчування при захворюваннях стравоходу 

та при при захворюваннях шлунка та ДПК. 

9. Харчування при захворюваннях тонкої та товстої кишки. Харчування 

при захворюваннях підшлункової залози.  

10. Харчування при патології печінки. Харчування при патології жовчного 

міхура та жовчних шляхів.  

11. Дієтотерапія хворих з патологією серцево-судинної системи. 

12.  Дієтотерапія при атеросклерозі та дисліпідеміях.  

13. Дієтотерапія при гіпертонічній хворобі. Дієтотерапія при ревматизмі. 

Дієтотерапія при хронічній недостатності кровообігу. 

14. Дієтотерапія при цукровому діабеті.  

15. Дієтотерапія при ожирінні. 

16. Дієтотерапія при подагрі.  

17. Дієтотерапія при гострому гломерулонефриті. Дієтотерапія при 

хронічному гломерулонефриті.  

18. Дієтотерапія при хронічному пієлонефриті.  Дієтотерапія при 

сечокам"яній хворобі.  

19. Дієтотерапія при гострій нирковій недостатності. Дієтотерапія при 

хронічній нирковій недостатності.  

20. Особливості дієтотерапії дітей та підлітків. Значення основних 

харчових речовин та потреби в них у дітей та підлітків. 



21. Особливості харчування дітей різного віку. 

22. Дієтотерапія у перед- та  післяопераційний період. 

23. Дієтотерапія при травмах.  

24. Дієтотерапія опікової хвороби.  

25. Харчування при онкологічних захворюваннях. Харчування та 

канцерогенез. 

26. Харчування при гострих інфекційних захворюваннях. 

27.  Харчування при захворюваннях легень.  

28. Харчування при захворюваннях шкіри. Харчова алергія.  

29. Харчування при анеміях та інших захворюваннях крові. Харчування 

при деяких спадкових та набутих ферментопатіях.  

30. Лікувальне харчування при гестозах вагітності.  

31. Основні принципи дієтичного харчування при захворюваннях нервової 

системи. 
 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСВОЄННЮ 

ЛІКАРЯМИ-СЛУХАЧАМИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЄТОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ» 

 

1. Основні принципи опитування та огляду  пацієнтів. Оформлення медичної 

документації по харчуванню.  

2. Дайте практичні рекомендації з харчування пацієнту на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу. 

3. Дайте практичні харчові рекомендації при дисфункції жовчного міхура за 

гіпокінетичним типом. 

4. Скласти приблизне 3х добове меню пацієнту на подагру. 

5. Оцінка харчового статусу та практичні рекомендації пацієнту на ожиріння 

2 ст. 

6. Проведіть розрахунок добового та разового обєму харчування дітям 7 та 15 

років. 

7. Дайте практичні харчові рекомендації вагітній з анемією легкого ступеня. 

8. Дайте практичні рекомендації щодо харчової превенції канцерогенезу. 

9. Особливості харчування пацієнта на цукровий діабет 2 типу з масою тіла 90 

кг та ростом 175см. 

10. Дайте рекомендації щодо харчування пацієнта в післяопераційном у періоді 

з приводу резекції сигмовидної кишки (2й день після операції). 
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