ВСТУП
Робоча програма навчальної дисципліни «Гігієна харчування» складена відповідно до Стандарту
вищої освіти України (далі – Стандарт)
другого (магістерського) рівня вищої освіти
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань
напрям підготовки
освітня програма

1201 «Медицина»
(шифр і назва галузі знань)
6.120102 «Лабораторна діагностика»
(код і найменування спеціальності)
Лабораторна діагностика
(найменування освітньої програми)

Опис навчальної дисципліни (анотація). В рамках курсу «Гігієни 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 ). Отримані знання можуть бути використані
студентами не лише у навчальному процесі, але і під час наукової діяльності в області суміжних
та міждисциплінарних наук.
Предмет навчальної дисципліни є формування гігієнічного підходу до вирішення питань
організації технологічного процесу , запобігання виникнення харчових отруєнь та
інфекційних захворювань .
Міждисциплінарні зв’язки: курс «Гігієна харчування» є базовим для опанування знань із усіх
медичних дисциплін як нормативних, зокрема «Фізіологія», «Гігієна з гігієнічною експертизою»
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», так і спеціальних дисциплін
«Гастроентерологія», «Мікробіологія харчових продуктів», «Лабораторна служба. Оцінка
аналітичних методів» тощо.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни – вивчення значення й ролі фізіології і гігієни харчування у
процесах життєдіяльності людського організму, викладаються основні знання про харчові
отруєння мікробного і немікробного походження , пов’язані із вживанням продуктів
харчування .






1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Гігієна харчування є:
Розкриття критерій гігієнічної оцінки харчових продуктів.
Вивчення шляхів забруднення їжі ксенобіотиками .
Вивчення основ використання харчових добавок .
Вміння користування нормативними документами «державне регулювання належної
якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини» .
Сформувати у студентів вміння і навички з організації системи здорового харчування,
способів збереження і зміцнення здоров’я , за допомогою здорового , раціонального
харчування.

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у
термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна “Гігієна
студентами компетентностей:

харчування ” забезпечує набуття

 інтегральна:
 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;
 загальні:
 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;
 спеціальні (фахові, предметні):
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 ;

-

Вміння проводити експертну оцінку щодо дотримання санітарних вимог при
проектуванні харчових підприємств ;
Забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних вимог до відходів
переробних підприємств ;
користуватись методами статистичного аналізу експериментальних результатів;

-

розраховувати фізіологічні
активних речовин,

потреби організму в харчових та біологічно

-

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. Деталізація компетентностей відповідно до
дескрипторів НРК у формі “Матриці компетентностей”.
Матриця компетентностей

№

Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальніст
ь

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності

1

Здатність
застосовувати
знання з основ
харчування в
практичних
ситуаціях

Мати
спеціалізовані
концептуальні
знання, які
набуті у процесі
навчання

2

Знання та
розуміння
предметної
області
харчування

Мати глибокі
знання із
структури
професійної
діяльності

3

Здатність до
вибору стратегії
спілкування,
здатність
працювати в
команді,
навички
міжособистісної
взаємодії
Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу,
здатність
вчитися і бути
сучасно
навченим

Знати тактики та
стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки

5

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

6

Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість
виконуваних

4

Вміти
розв’язувати
складні задачі і
проблеми, які
виникають у
професійній
діяльності

Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних
висновків, знань
та пояснень, що
їх
обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців
Вміти
Здатність
здійснювати
ефективно
професійну
формувати
діяльність, що
комунікаційну
потребує
стратегію у
оновлення та
професійній
інтеграції знань діяльності

Відповідати за
прийняття
рішень у
складних
умовах

Нести
відповідальніст
ь за
професійний
розвиток,
здатність
до подальшого
професійного
навчання з
високим
рівнем
автономності
Нести
відповідальніст
ь
за вибір та
тактику
способу
комунікації

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування
для
забезпечення
ефективної
командної
роботи
Вміти
аналізувати
інформацію,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
отримувати
сучасні знання

Використовуват
и стратегії
спілкування та
навички
міжособистісної
взаємодії

Встановлювати
відповідні
зв’язки для
досягнення
цілей

Нести
відповідальніст
ь за своєчасне
набуття
сучасних знань

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються у
професійній
діяльності

Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.

Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань
та умінь.

Знати методи
оцінювання
показників
якості діяльності

Вміти
забезпечувати
якісне
виконання
робіт

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного
виконання робіт

Нести
відповідальніст
ь за якісне
виконання
робіт

Знати способи
аналізу, синтезу
та подальшого
сучасного
навчання

7

1

2

робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати обов’язки
та шляхи
виконання
поставлених
завдань

Вміти
Встановлювати
визначити мету міжособистісні
та завдання
зв’язки для
бути
ефективного
наполегливим
виконання
та сумлінним
завдань та
при виконанні
обов’язків
обов’язків
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знання критерій Знати проблеми Описувати
Зрозуміле і
гігієнічної
безпеки
механізми
недвозначне
оцінки
та виробництва
функціонуванн донесення
проблеми
продукції .
я фізіологічних власних
безпеки
систем
висновків, знань
виробництва
організму
та пояснень
харчової
людини та їх щодо даного
продукції .
регуляцію
питання
вірно Характеризувати
Знання основ Знати харчову Вміти
та
біологічну підбирати
особливості
гігієнічної
цінність
м’яса адекватні
протікання
експертизи
та
м’ясних методи
для фізіологічних
харчових
продуктів,овочів вивчення
функцій різних
продуктів
. фруктів , ягід, фізіологічних
органів
грибів,круп
, процесів
у
жирів .
організмі
людини

3

Знання
гігієнічних вимог
до використання
харчових
добавок
,консервантів,
концентратів у
харчовій
промисловості

Знати роль і
особливості
застосування
харчових
добавок

4

Знання харчові Знати
чим
отруєння та їх визнані харчові
попередження .
отруєння,
хвороби
, що
передаються
через їжу ,

Вміти
вірно
підбирати
дієтичні
препарати
і
пристрої

Встановлювати
зв’язки для
дискусії при
виборі дієти,
дієтичні
препарати,
харчові добавки

Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Нести
відповідальніст
ь за якість
виконаної
роботи

Нести
відповідальніст
ь за прийняття
рішення
при
самостійному
виборі навичок
вивчення
літератури,
присвяченої
фізіології
людини.
Нести
відповідальніст
ь за прийняття
рішення
при
виборі
застосування
харчових
добавок

Вміти
Призначати
Нести
визначати
відповідну дієту відповідальніст
вміст нітратів .
ь за прийняття
у
харчових
рішення щодо
продуктах.
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Результати навчання:
Студент має знати теоретичні аспекти фізіології і гігієни харчування, вміст природних та
сторонніх токсичних речовин у харчових продуктах та їх впливу на здоров’я людини,
раціональне харчування, вплив харчування на стан здоров’я людей різних груп. Розглядати
теоретичні аспекти гігієни харчування , характеристика альтернативних способів харчування
, поширених серед населення. Складання та розрахунок добового раціону для всіх верст

населення. Сформувати практичні навики і вміння фізіологічного експерименту, які набувають
студенти у процесі виконання практичних робіт.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ECТS), з них 12
годин лекційних занять, 26 години практичних занять та 50 годин самостійної роботи.
Викладання дисципліни «Основи харчування» включає два модулі:
Модуль 1.Теорія та концепції харчування. Види кулінарної обробки продуктів.
Модуль 2.Основи лікувального , дієтичного харчування. Особливості корекції маси тіла.
3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем
усього
1

2

лекції
3

Кількість годин
денна форма
у тому числі
практичні
лаб.
інд. зав.
заняття
4
5
6

с. р.
7

Модуль 1. Критерії гігієнічної оцінки та проблеми безпеки виробництва харчової
продукції .
Тема 1.Критерії гігієнічної оцінки
харчових продуктів . Етикет
харчування .

6

14

28

2

8

14

Тема 2.Гігієнічні основи використання
харчових добавок . Особиста гігієна.

Модуль 2. Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і
продовольчої сировини .
.
Тема 3.Джерела забруднення
продуктів харчування і продовольчої
сировини важкими металами та
заходи зменшення їх вмісту .
Тема 4.Основи санітарного нагляду за
підприємствами харчової
промисловості .
Всього годин

90

2

2

4

2

2

4

12

26

50

4. Теми лекцій
№
з/п
1

Назва теми
Критерії гігієнічної оцінки та проблеми безпеки виробництва харчової
продукції . Гігієнічна характеристика продуктів харчування. Етикет
харчування .

Кільк
ість
годин
6

2
3
4

Гігієнічні основи використання харчових добавок .
Джерела забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини
важкими металами та заходи їх вмісту .
Основи санітарного нагляду за підприємствами харчової промисловості .

2
2
2

5. Теми практичних занять.

Змістовний
модуль
.№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми

Проблеми безпеки виробництва екологічно чистої продукції .
Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва ,рослинної
сировини.
Гігієнічна характеристика змішаних та інших видів харчових
продуктів . Етикет харчування.
Гігієнічна характеристика продукції довготривалого зберігання .
Харчові добавки .
Харчові отруєння та їх попередження .
Хвороби , що передаються через їжу .
Генетично модифіковані продукти .
Нормативно - правові акти з питань безпеки і якості харчових
продуктів .

Кіль
кіст
ь
годи
н
2
4
4
4
2
4
2
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва теми
Проблеми безпеки виробництва екологічно чистої продукції ..
Фальсифікація продуктів харчування .
Загальні правила харчування.
Нітрати в продуктах харчування , шляхи зменшення їх кількості .
Зміна кольору продуктів, смакові, ароматичні і мінеральні речовини
Генетично модифіковані продукти .
Радіонукліди в харчових продуктах.
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.
Гігієнічна характеристика кондитерських виробів . .

14

Концентровані харчові продукти .

Кількість
годин
2
4
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
4
2

15

Харчові концентрати .

2

16

Хвороби ,що передаються елементарним шляхом

2

17

Харчові отруєння спричинені домішками хімічних речовин - нітрати, свинець
та ін. Отруєння кісточковими, рослинами, грибами, ознаки, невідкладна
Допомога

4

18

Сертифікація продовольчої сировини .

2

19

Закон України « Про захист прав споживачів».

2

20

Роль алкогольних напоїв у харчовому раціоні

2

21

Недоліки в харчуванні сучасної людини.

2

Завдання для самостійної роботи: п.6 “Самостійна робота”.
7. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на
запитання студентів, набуття практичних навичок. При вивченні дисципліни “Гігієни
харчування” використовуються методи проблемного викладу, евристичного, дослідницького,
інтерактивного навчання, що створює умови для підвищення мотивації студентів, прийняття
ними творчих рішень, стійкої активності протягом виконання завдань.
8. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його
конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого
контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання
практичних завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий
контроль, усне опитування, письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують
оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так
практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних
змістових модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та
індивідуального завдань та результатів окремих тестів.
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних
навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік
виставляється як сума всіх семестрових оцінювань (60 балів) . Для отримання позитивної оцінки
є обов’язковим написання модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх лабораторних
робіт.
10. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість
балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал.

Номер змістового
модуля, кількість
навчальних годин /
кількість кредитів

Кількість
тем, їх
номери

Змістовий модуль1.
74/ 2,4
Змістовий модуль2.
16 / 0,6

2
(№1-2)
2
(№3-4)

Кількість
практичних
занять
11
2

Максимальна кількість балів
Практичні
індивідуальні
завдання, тестові
завдання
контрольні роботи (реферат,
презентація)
45
20
25

10

Мінімаль
на
кількість
балів
40
20

Єдина шкала оцінок для студентів:
Оцінка ЕCTS
А
B
C
D
E
FX
F

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25 % студентів
Наступні 30 % студентів
Наступні 25 % студентів
Останні 25 % студентів
Повторне перескладання
Обов’язковий повторний
курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59
0-34

А
В, С
D, E
FX
F

11. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники,
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять,
завдання для самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, практичні завдання проводять на виробництві
закладів громадського харчування . електронні бази даних, інтернет ресурси, програмні пакети
загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи.
12. Рекомендована література
Основна: (Базова)
1. Карпенко П.О., Пересічна С.М,, Грищенко І. М., Мельничук Н.О. « Основи
раціонального і лікувального харчування», Навчальний посібник . - 2011.-504 с.
2. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н. В., Димитрієвич «Основи фізіології, гігієни харчування
та проблеми безпеки харчових продуктів» . Навчальний посібник . 2007- 441 с.
3. Міхеєнко О. І. «Основи раціононального та оздоровчого харчування», Навчальний
посібник .-2017.- 189 с.
4. Шумило Г.І. « Технологія приготування їжі» . Навч. посіб. – К. Кондор .- 2016.-506 с.
5. Пересічний М.І. Пересічна С.М. Антонюк І.Ю. , Опорний конспект лекцій з
Дисципліни « Технологія продуктів харчування» Київ . Кондор . 2006

6. Безопасность
пищевой продукции
/ Л.В. Донченко , В.Д. Надыкта .- М.:
Пищепромиздат , 2001.-528 с.
7.Зубар Н.М. , Руль Ю.В., Булгакова Фізіологія харчування, практикум. Київ ,центр
учбової літератири 2013.- 208 с.
8. Монастырский К. Функциональное питание.- Ageless Press, 2004.-322 с.
Додаткова:
9. Нечаев А .П ., Кочеткова А. А ., Зайцев А. И ., Пищевые добавки . – М ., 1997 ю- 62 с.
10. Вісловух А. М. Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини .
11.Козлова В.А. Основи валеології : навчальний посібник / - Кіровоград РВВ КДПУ
імені В. Винниченка , 2011. – 352 с..
12. Лозинський Віктор . Техніки збереження здоровя : навч . посіб . – К. : Главник , 2008.160 с.
13.Олейник С.А. ,Гуниной Л. М. Спортивная фармакология и диетология .- М.: ООО И
.Д.Вильямс, 2008.-256 с.
14.Мягченко О.П. Основи екології підручник . – К .: Центр учбової літератури , 2010
.- 312 с.
15. Барановський А .Ю. , Пак С.Ф. Дієтологія : -Діалект,2006.- 176с.
16. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В ., Панчук О. П., та ін.. Безпека життєдіяльності
навч. Посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 278 с .
17. Ходорівська Н. Культура радіологічної безпеки : інформаційні аспекти // Соціальні
наслідки Чорнобиля : час відродження / НАН України , Інститут соціології , Центр
соціальних експертиз ; за ред.. Ю. Саєнка, Н. Холорівської . – К ., 2011. – С. 167 – 176.
18. Смоляр В. И. Ионизирующая радиация и питание . – К. : Здоровье , 1992 .- 176 с.. ил.
19. Способ удаления нитратов из овощей / Анохина В .И.. , Димириевич Л. Р.,
Кононенко Л.В. .1 октября 1992 г. – А.С. № 1790901 .
20.Технологическая инструкция по снижению содержания нитратов в полуфабрикатах
из ранних овощей / Черевко А. И. , Димитриевич Л.Р. и др. – ХИОП, 1997. – 32 с.
21. Технологічне забезпечення якості харчової продукції : Навч . посіб . : У 2 ч . – Ч. 1
Теор. Розділ . Сертифікація та контроль якості харчових продуктів / Касилова Л.О. , Крайнюк
Л.М. , ч Крутовий Л .М . , та ін. . / Харк . держ . академія технол . та орг. . харчування . _ Х. ,
2000. - 58 с .
22. Химический состав блюд и кулинарных изделий : Справочные таблицы
содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных
изделий : В 2 т. /Под . ред . И. М. Скурихина и М. В. Волгарева – М. : Журналистское агентство
« Гласность» . 1994. – 772 с.
23. Химический состав пищевых продуктов / Под. Ред. М.Ф. Нестерина и И.М.
Скурихина . – М. :Пищевая промышленность , 1979. – 247 с.
24. Экология и безопасность : Справочник : В 3 т . _ М. :ВНИИПИ. 1992. – 34 с.
25. ДСТУ – Н САС/RСР 1 2012 . Продукти харчові . Настанови щодо загальних
принципів гігієни ( САС/RСР 1 – 1969, Rev/ 4 _ 2003 , IDT), введений в дію наказом
Мінекономрозвитку від 28 / 11 / 2012року № 1356.

