
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОТРОФОЛОГІЯ» 

Для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 
підготовки  6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування» 

      Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин  та кредитів становить 90 години  3 кредитів ЄКТС. 

       Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– вибіркова. 

 Програма навчальної дисципліни «Екотрофологія» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування». 

     Мета навчальної дисципліни: забезпечити суспільство відповідною 
інформацією, яка сприятиме оптимізації харчування населення, а відтак 
поліпшенню стану індивідуального та популяційного здоров’я. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення умов, за яких можливий 
оптимальний рівень харчування як окремої людини, так і людської 
популяції, дослідження системи « довкілля-харчування-здоров’я». 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступна лекція.  Екотрофологія як інтегральна дисципліна. Мета, 
                предмет, завдання та функції екотрофології . Місце екотрофології в  
               системі наук. Сучасні проблеми харчування населення. 
Тема 2. Харчування людини – основний об’єкт дослідження екотрофології.  

               Продовольча безпека. 

Тема 3. Значення основних поживних речовин в харчуванні людини. 
              Фізіологічне та гігієнічне значення вітамінів і мінералів у харчуванні  
              людини. 
Тема 4. Питна вода. Її санітарно-гігієнична оцінка та фізіологічне значення. 
Тема 5. Основи раціонального харчування . Особливості лікувально-   

               профілактичного та дієтичного харчування. 

Тема 6. Санітарно-епідеміологічне значення їжі. 

Тема 7. Нові тенденції в харчуванні людини. 
Тема 8. Нормативно- законодавча основа безпеки харчової продукції в 
              Україні. 
 



        У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

              Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

       Спеціальні предметні компетентності: 

- знати:  стан харчових продуктів, їх походження; 

− перетворення поживних речовин в організмі людини. 

- класичні й альтернативні теорії харчування людини; 
- історичні аспекти харчування населення ; 
- екологічні чинники, що знижують якість харчової продукції; 
- основи зберігання харчових продуктів; 
- основи складання харчових раціонів; 
- особливості радіопротекторного харчування; 
- санітарно-епідеміологічне значення їжі; 
- заходи запобігання харчових  захворювань; 
- нові тенденції в харчуванні людини.  

        Результати навчання: 

– вміти визначати якісний склад харчових продуктів; 

- проводити ідентифікацію харчових продуктів; 

- виявляти фальсифіковані харчові продукти; 

- створювати умови для зберігання харчових продуктів; 

- контролювати безпеку і якість харчових продуктів; 

- розрізняти типи харчових отруєнь й надавати першу допомогу за  

     харчових отруєнь. 

       Основними  формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Екотрофологія» є лекції, практичні заняття та самостійна робота    
здобувачів вищої освіти   

        Вид підсумкового контролю – залік. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


