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1. Мета дисципліни – вивчення значення й ролі гігієни харчування і токсикології у процесах 
життєдіяльності людського організму, викладаються основні знання про харчові отруєння мікробного 
і немікробного  походження, пов’язані із  вживанням продуктів харчування. Формування уявлення про 
основні складові харчових продуктів, їх значення для здоров’я людини. Гігієна харчування якість 
харчових продуктів - це сукупність  властивостей, що визначають придатність  продуктів для 
харчування населення (органолептичні та фізико – хімічні властивості, харчова та біологічна  
цінність). 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Успішне опанування навчальних дисциплін: «Обмін речовин»,«Гігієна з гігієнічною 

експертизою», «Охорона праці в галузі», «Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», 
«Біологічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізіологія людини». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з навчальних дисциплін: «Основи 
харчування», «Гігієни харчування», «Основи фізіології» тощо для вирішення конкретних 
науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Гігієна харчування та токсикологія» є складовою програми 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою 
«Дієтологія».  

«Гігієна харчування та токсикологія» є дисципліною, що висвітлює питання 
особливостей дотримання гігієнічних норм при виробництві харчових продуктів.  

Гігієна харчування – є основним індикатором формування гігієнічного підходу до  
вирішення питань організації технологічного процесу, запобігання  виникнення харчових  
отруєнь та інфекційних захворювань, а також окреслює коло методів, методичних підходів 
та алгоритмів аналізу, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних 
науках та в рамках міждисциплінарних проектів та які вимагають глибоких знань з основ 
харчування . 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
1. сформувати уявлення про гігієну харчування та токсикологічні особливості 

продуктів харчування;  
2. розкриття  критерій гігієнічної оцінки  харчових  продуктів; 
3. вивчення  шляхів  забруднення їжі ксенобіотиками; 
4. вивчення основ використання харчових добавок; 
5. вміння користування нормативними документами «державне регулювання  належної 

якості та безпеки харчових  продуктів і продовольчої сировини»; 
6. сформувати у студентів вміння і навички з організації системи здорового 

харчування, способів збереження і зміцнення здоров’я, за допомогою здорового, раціонального 
харчування. 

 
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 
компетентностей:  

 інтегральної:  
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 
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 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення 
інформації та власного досвіду. 

  загальних: 
 здатність застосовувати знання з  гігієни харчування  в практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області харчування людини; 
 здатність до вибору стратегії спілкування,  
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність  розуміння принципів нормування  шкідливих  речовин у виробничій зоні при   

виробництві  харчових  продуктів;    
 здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
  спеціальних (фахових, предметних): 
- забезпечувати дотримання гігієнічних нормативів та санітарних вимог при переробці 

харчових  продуктів;  
- розробляти заходи щодо дотримання належного санітарного стану на підприємствах; 
- вибирати адекватні методи для вивчення лікувального  харчування; 
- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої харчуванню людини; 
- здійснювати оцінку ризиків на основі контролю за санітарним  станом виробництва 

для забезпечення належної якості і безпечності харчових продуктів;  
- забезпечувати дотримання санітарно–гігієнічних вимог до відходів переробних 

підприємств; 
- користуватись методами статистичного аналізу експериментальних результатів; 
- розраховувати фізіологічні потреби організму в харчових та біологічно активних 

речовин, 
- оцінювати  харчові продукти за гігієнічними показниками; 
- самостійного працювати з науковою, навчальною та довідниковою літературою з 

основи раціонального і лікувального харчування, технологія приготування страв та суміжних 
дисциплін. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1. Основні гігієнічні вимоги до 

продуктів харчування та їх 
технологій.  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
знання особливостей 
забезпечення якості 

продуктів харчування. 

5 

1.2. Основи санітарно-гігієнічного 
забезпечення виробництв та 
закладів харчування. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання основних 
санітарно-гігієнічних 

вимог. 

5 
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1.3. Знання теоретичних і 
практичних аспектів впливу 
токсинів на організм людини та 
їх виявлення. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання основних харчових 
токсинів. 

5 

1.4. Методи перевірки 
мікробіологічних та 
токсикологічних показників 
харчових продуктів. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів перевірки 
мікробіологічних та 

токсикологічних 
показників продуктів 

харчування. 

5 

1.5. Методи виявлення та 
ідентифікації мікроорганізмів 
та токсинів. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів 
мікроорганізмів та 

токсинів. 

5 

2 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

робити висновки щодо 
мікробіологічного та 
токсикологічного статусу 
продукції. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання вимог та 
мікробіологічних 

показників 

5 

2.2. На основі поглиблених знань 
надавати рекомендації щодо 
покращення санітарного стану 
відповідно до гігієнічних норм. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання гігієнічних норм. 

5 

2.3. На основі поглиблених знань 
уміти виявляти мікроорганізми 
та токсини у складі харчових 
продуктів. 

Лабораторна 
робота, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів виявлення 
мікроорганізмів та 

токсинів. 

5 

2.4. На основі поглиблених знань 
уміти виявляти мікроорганізми 
в приміщеннях та 
ідентифікувати їх. 

Лекція, 
лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання методів виявлення 
мікроорганізмів. 

5 

2.5. На основі поглиблених знань 
володіти методикою 
проведення оцінювання харчових 
продуктів за гігієнічними 
показниками. 

Лабораторна 
робота, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання оцінювання 

5 
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показників гігієнічної 
експертизи харчових 

продуктів. 
3 Комунікація    
3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 
та цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії. 

Лабораторна 
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
знання гігієнічних та 

токсикологічних норм. 

5 

3.2. Письмово відображувати та 
презентувати результати своїх 
досліджень українською мовою. 

Лабораторна 
робота, 

самостійна 
робота 

Оформлення результатів 
показників якості 

продуктів харчування та 
їх придатності до 

споживання. 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 
Результати навчання 

дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

Застосовувати сучасні методи 
виявлення сторонніх мікроорганізмів 
та токсинів. 

 +  + + + + + +    

Здійснювати мікробіологічний аналіз 
харчових продуктів, приміщень та 
працівників. 

 +  + +     +   

Вміти визначати та аналізувати 
основні органолептичні, хімічні 
властивості продуктів харчування 
та застосовувати знання  при 
збалансованому раціональному 
харчуванні. 

 + + + +    + + + + 

Вміти проводити експериментальні 
дослідження з метою визначення 
основних мікробних контамінантів 
та токсинів в продуктах харчування. 

+ + + +   + + + + +  

Вміти ідентифікувати 
мікроорганізми та токсини. + + + +  + + + +    

Вміти проводити експериментальні 
дослідження з метою виявлення 
фальсифікатів та зіпсованих 
продуктів. 

 + + + + + + + +    

Застосовувати у професійній 
діяльності методи визначення 
мікроорганізмів в продуктах та 
оточуючому середовищі, токсинів а 
також способів покращення 
санітарно-гігієнічних умов. 

+ + +  + + + +   + + 

 

 



 7 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5.(блок тем Розділу 1)  
– 20 балів / 10 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.3 – 2.5 (блок тем Розділу 2)  
– 15 балів / 7,5 балів 
3. Оформлення результатів аналізу харчових продуктів - РН 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.2 - 

5 балів / 2,5 балів  
4. Знання мікробних контамінантів та токсинів - РН 1.1 – 1.4, 2.1, 2.3 – 2.5, 3.1,3.2 - 

5 балів / 2,5 балів 
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 10 балів / 5 балів   
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 5 балів / 2,5 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 
яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 
шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх лабораторних робіт та 
написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 
під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання оформлення результатів аналізу харчових продуктів та 
приміщень - під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділу 1, знання здобувачем 
освіти гігієнічного та токсикологічного статусу продуктів – по завершенні лекцій та 
тематичних лабораторних занять з Розділу 1.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення лабораторних робіт.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії 

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 
ро

бо
ти

 

К
он

су
л

ьт
ац

ії
  

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

* 

1 Розділ 1. Критерії гігієнічної оцінки та проблеми 
безпеки виробництва харчової продукції 

6 12  30 

2 Лекція 1. Критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів. 
Вимоги до гігієнічної та токсикологічної оцінки продуктів 
харчування. 

2    

3 
Самостійна робота. Проблеми біологічної та 
токсикологічної безпеки виробництва продукції. Загальні 
правила гігієни. 

   
10 

4 Лабораторна робота 1. Ознайомлення з нормативами 
ксенобіотиків у харчових продуктах. Вирішення 
ситуаційних задач фактичних добових надходжень 
токсикантів в організм з харчовими продуктами. 

 4   

5 Лекція 2. Токсикоінфекції. Харчові отруєння. 
Розповсюдження та профілактика. 

2    

6 
Лабораторна робота 2. Гігієнічна характеристика 
змішаних та інших видів харчових продуктів. 

 4   

7 Самостійна робота. Хвороби, що передаються 
елементарним шляхом. Нітрати в продуктах харчування, 
шляхи зменшення їх кількості. Зміна кольору продуктів, 
смакові, ароматичні і мінеральні речовини.  

   

10 

8 Лекція 3. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов на 
підприємствах, закладах харчування та лікарнях. 
Санітарно-показові мікроорганізми. 

2    

9 Лабораторна робота 3. Визначення нітратів та нітритів у 
харчових продуктах. Проведення якісних реакцій на нітрит 
та нітрат іони. 

 4   

10 

Самостійна робота. Гігієнічна характеристика продуктів 
тваринництва. Швидкозаморожені  кулінарні  вироби  
харчова цінність, харчові концентрати. Гігієнічна 
характеристика рослинної сировини. Вода, питний режим, 
значення. Соки їх склад та цінність для організму людини, 
напої. 

   

10 

11 Модульна контрольна робота 1 2    

12 Розділ 2.  Державне регулювання належної якості та 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини 

6 14  20 

13 

Лекція 4. Забруднення сировини та готових продуктів 
ксенобіотиками та токсинами. Джерела забруднення 
продуктів харчування і продовольчої сировини важкими  
металами та заходи зменшення їх вмісту. 

2   

 

14 
Лабораторна робота 4. Виявлення іонів важких металів за 
допомогою осадової хроматографії на папері. 

 4  
 

15 

Самостійна робота. Гігієнічна характеристика 
кондитерських виробів. Концентровані харчові продукти. 
Харчові концентрати. Харчові отруєння спричинені 
домішками хімічних речовин - нітрати, свинець та ін. 

   

7 



 9 

труєння кісточковими, рослинами, грибами, ознаки, 
невідкладна допомога 

16 Лекція 5. Особливості фізіології  та вплив харчових добавок на 
організм людини. Метаболізм харчових добавок. 

2   
 

17 

Лабораторна робота 5. Дослідження харчових продуктів 
різних марок на наявність у їх складі харчових добавок, 
визначення природи барвника експрес-методом, 
дослідження кухонної солі на вміст харчової добавки Е535 
(фероціаніду натрію). 

 4  

 

18 
Самостійна робота. Харчові добавки, що характеризуються 
біологічною та фізіологічною активністю щодо організму 
людини. 

   
7 

20 Лекція 6.  Основи санітарного  нагляду за підприємствами 
харчової промисловості. Системи забезпечення 
виробництва якісної продукції. Системи НАССР, GMP, 
ДСТУ. Державне регулювання санітарно-гігієнічних норм. 

2   

 

21 
Лабораторна робота 6. Виявлення та ідентифікація 
алкалоїдів. 

 6  
 

22 

Самостійна робота. Сертифікація продовольчої сировини. 
Закон України « Про захист прав споживачів». Роль 
алкогольних напоїв у харчовому раціоні. Недоліки в 
харчуванні сучасної людини. 

   

6 

23 Модульна контрольна робота 2 2    
24 Консультації   2  
25 ВСЬОГО 12 26 2 50 

 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 12 год. 
Лабораторні роботи – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 50 год. 
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