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1. Мета дисципліни – вивчення харчової та біологічної цінності, класифікації, асортименту, 
правил і умов зберігання харчових продуктів та дослідження якості та безпечності продуктів 
харчування різних виробників; оволодіння навичками органолептичного та лабораторного 
методів оцінки  якості продуктів харчування. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Харчова хімія», «Фізіологіяk людини», 
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», «Технологія харчових продуктів». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології людини, харчової хімії, 
технології харчових продуктів та ін. навчальних дисциплін для рішення конкретних 
науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 
літературою. 

3. Володіння елементарними навичками органолептичного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
        Навчальна дисципліна «Харчова та біологічна цінність продуктів харчування» є 
складовою програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за 
освітньою програмою «Дієтологія». «Харчова та біологічна цінність продуктів харчування» є 
вибірковою дисципліною, що висвітлює питання про харчову та біологічну цінність  
основних видів харчових продуктів та їх класифікацію і асортимент;  процеси, що 
відбуваються в харчових продуктах при зберіганні, транспортуванні та реалізації; дефекти 
харчових продуктів, що виникають в процесі зберігання, засоби їх попередження та 
усунення; вимоги до якості харчових продуктів і методи її оцінки. 
       Дисципліна покликана висвітлити механізми впливу окремих факторів на зберігання 
харчової та біологічної цінності харчових  продуктів впродовж строку їх придатності. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
1. проаналізувати харчову та біологічну цінність основних видів харчових продуктів 

рослинного та тваринного походження;  
2. сформувати у студентів загальні уявлення про класифікацію та асортимент харчових 

продуктів вітчизняного виробництва та імпортованих, розуміння необхідності 
використання комплексного підходу до оцінки їх якості; 

3. розкрити основні поняття, що пов’язані з вивченням факторів, які впливають на 
збереження якості харчових продуктів при зберіганні, транспортуванні та реалізації 
харчових продуктів; 

4. ознайомлення з вимогами до якості основних видів харчових продуктів та методами її 
оцінки.  

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти (шостий рівень НРК України), 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; 

 загальних: 
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 здатність застосовувати знання харчової та біологічної цінності харчових 
продуктів  в практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області асортименту харчових продуктів, їх 
харчової та біологічної цінності; 

 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; 
 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): 
- характеризувати харчову та біологічну цінність харчових продуктів рослинного 

та тваринного походження, їх класифікацію та асортимент; 
- характеризувати фактори, що впливають на зміну харчової та біологічної 

цінності під час зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів; 
- описувати процеси, які відбуваються при зберіганні харчових продуктів; 

- описувати дефекти харчових продуктів, що виникають в процесі зберігання, 
засоби їх попередження та усунення;                                                                      

- користуватись стандартними методами оцінки якості харчових продуктів; 

- проводити визначення якості харчових продуктів органолептичними та 
лабораторними методами; 

- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої дослідженню 
харчової та біологічної цінності харчових продуктів; 

- самостійно працювати з науковою, навчальною, довідниковою літературою, 
нормативно-технічною документацією. 

 

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 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1. Харчову та біологічну цінність 
основних видів харчових 
продуктів;  

  Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 

стану питань, що розглядаються в 
рамках курсу 

15 

1.2. Класифікацію та асортимент 
харчових продуктів рослинного 
та тваринного походження; 
 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 

стану питань, що розглядаються в 
рамках курсу 

10 

1.3. Фактори, що впливають на зміну 
харчової та біологічної цінності 
під час зберігання, 
транспортування та реалізації 
харчових продуктів; 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 

стану питань, що розглядаються в 
рамках курсу 

15 

1.4. Процеси, які відбуваються при   Лекція, Модульна контрольна робота 3; 5 
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зберіганні харчових продуктів Лабораторна 
робота, 

самостійна 
робота 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

реферативні роботи з сучасного 
стану питань, що розглядаються в 

рамках курсу 
2 Вміти    

2.1. Розраховувати  харчову та 
енергетичну цінність харчових 
продуктів,  амінокислотний скор 
харчового білку 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 

стану питань, що розглядаються в 
рамках курсу 

5 

2.2. Користуватись стандартними 
методами оцінки якості 
харчових продуктів 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
 

10 

2.3. Здійснювати оцінку якості 
зразків харчових продуктів 
різних  виробників 
органолептичними та 
лабораторними  методами 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
 

15 

2.4. На основі поглиблених знань  
харчової та біологічної цінності 
харчових продуктів вміти 
розпізнавати дефекти харчових 
продуктів, що виникають в 
процесі зберігання, засоби їх 
попередження та усунення. 

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1,2; 
оцінювання усних 

відповідей/доповнень; 
реферативні роботи з сучасного 

стану питань, що розглядаються в 
рамках курсу 

15 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії;  

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

реферативні роботи  з сучасного 
стану питань , що розглядаються 

в рамках курсу; 
знання особливостей харчової та 

біологічної цінності харчових 
продуктів рослинного  та 
тваринного походження 

5 

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

 Лекція, 
Лабораторна 

робота, 
самостійна 

робота 

Реферативні роботи з сучасного 
стану питань, що розглядаються в 

рамках курсу; 
оформлення результатів оцінки 

якості зразків харчових продуктів 

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 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

Демонструвати спілкування в діалоговому 
режимі з колегами та цільовою аудиторією, 
ведення професійної наукової дискусії, 
письмово відображувати та презентувати 
результати своїх досліджень українською 
мовою. 

        + + 

Використовувати теорії і закони фізики, 
хімії, біології та інших наук для вирішення 

+ + + + + + + +   
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сучасних завдань щодо дослідження 
харчової та біологічної цінності харчових 
продуктів. 

Розуміти основні терміни та поняття щодо 
наукових основ споживання продуктів 
харчування. 

+ + + + + + + +   

Демонструвати знання про харчову та 
біологічну цінність харчових продуктів  
рослинного та тваринного походження. 

+ + + + + + + +   

Демонструвати знання класифікації та 
асортименту харчових продуктів 
рослинного та тваринного походження. 

+ + + + + + + +   

Встановлювати закономірності збереження 
споживних властивостей в процесі 
зберігання, транспортування та реалізації 
харчових продуктів. 

+ + + + + + + +   

Встановлювати закономірності виникнення 
дефектів харчових продуктів під час  
зберігання, засоби їх попередження та 
усунення. 

+ + + + + + + +   

Аналізувати вимоги до якості харчових 
продуктів на основі нормативно-технічної 
документації 

+ + + + + + + +   

Аналізувати якість харчових продуктів 
стандартними органолептичними та 
лабораторними методами 

+ + + + + + + +   

Застосовувати у професійній діяльності 
методи визначення якості харчових 
продуктів. 

+ + + + + + + +   

 
 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 -2.4 (блок тем Розділу 1)  
– 10 балів / 5  балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 -2.4 (блок тем Розділу 2)  
– 10 балів / 5  балів 
3. Реферативні роботи з сучасних досліджень харчової та біологічної цінності окремих харчових 
продуктів  – РН 1.1. – 3.2– 10 балів / 5 балів 
4. Оформлення результатів оцінки  якості харчових продуктів –  РН 1.1. - 1.2, 2.1 –2.3,3.1- 3.2 – 
56 балів / 28 балів 
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів 
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів 
 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

    Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено 
залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. 
Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 
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   Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 
відпрацювання всіх лабораторних робіт і  написання реферативної  роботи з  сучасних досліджень 
харчової та біологічної цінності окремих харчових продуктів. 
   Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
    Модульні контрольні роботи 1,2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1,2 
відповідно, оцінювання оформлення результатів оцінки якості зразків харчових продуктів 
рослинного походження – під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділу 1. 
    Оцінювання реферативних робіт з  сучасних досліджень харчової та біологічної цінності окремих 
харчових продуктів проводиться по завершенні лекцій та тематичних лабораторних занять з 
Розділу 2.  
   Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час проведення 
практичних занять.  
 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

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. Харчова та біологічна цінність харчових 
продуктів рослинного походження 

6 12  25 

 
2 

Лекція 1. Характеристика свіжої та переробленої 
плодоовочевої продукції 

2    

3 
Лабораторна робота 1. Вивчення асортименту і оцінка 
якості  овочевих та  плодових консервів 

 4   

4 Самостійна робота. Свіжі овочі, класифікація.  
Бульбоплоди. Коренеплідні овочі. Капустяні овочі. 
Цибулеві овочі. Зелені, пряно-смакові та десертні овочі. 
Гарбузові овочі. Томатні овочі. Бобові та зернові овочі. 
Свіжі плоди. Класифікація плодів. Насіннєві плоди. 
Кісточкові плоди. Ягоди. Субтропічні і тропічні плоди. 
Горіхоплідні. Пакування, транспортування і зберігання 
свіжих овочів і плодів. Продукти переробки овочів і 
плодів. Квашені, солоні, мочені овочі та плоди. Сушені 
овочі і плоди. Консерви овочеві і плодово-ягідні. 
Швидкозаморожені овочі і плоди. 
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5 Лекція 2. Характеристика  крохмалю, цукру та меду 2    

6 
Лабораторна робота 2. Вивчення  асортименту та  оцінка  
якості цукерок 

 4   

7 Самостійна робота. Фруктово-ягідні кондитерські вироби. 
Шоколад і какао-порошок: харчова та біологічна цінність, 
класифікація і асортимент, вимоги до якості, пакування та 
зберігання. Карамель: харчова та біологічна цінність,  

   

 
 
8 



8 
 

  

класифікація і асортимент, вимоги до якості та умов 
зберігання. Борошняні кондитерські вироби: харчова та 
біологічна цінність, асортимент, вимоги до якості та умов 
зберігання. 

8 Лекція 3. Характеристика смакових харчових продуктів 2    

9 Лабораторна робота 3. Вивчення асортименту та оцінка 
якості чаю 

 4  
 

10 Самостійна робота. Прянощі, спеції та приправи: харчова 
та біологічна цінність, класифікація, вимоги до якості, 
пакування і зберігання. Алкогольні напої: класифікація і 
асортимент, вимоги до якості. Вина виноградні: харчова та 
біологічна цінність, класифікація і асортимент, вимоги до 
якості, хвороби, дефекти. Слабоалкогольні напої. 
Безалкогольні напої і мінеральна вода. Тютюнові вироби. 
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11 Модульна  контрольна  робота 1    2 
12 Розділ 2. Харчова та біологічна цінність харчових 

продуктів тваринного походження 
6 14  25 

13 Лекція 4. Характеристика молочних продуктів 2    

14 Лабораторна робота 4. Вивчення асортименту та  оцінка 
якості молока  

 4   

15 Самостійна робота. Кисломолочні вироби: харчова та 
біологічна цінність, класифікація і асортимент.  Молочні 
консерви: класифікація і асортимент, вимоги до якості, 
умови зберігання. Морозиво: харчова та біологічна 
цінність, класифікація і асортимент. Сири: харчова та 
біологічна цінність, класифікація, вимоги до якості, 
дефекти.   
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16 Лекція 5. Характеристика риби і рибних продуктів 2    

17 
Лабораторна робота 5. Вивчення асортименту та  оцінка 
якості солоної і маринованої риби. 

 4   

18 Самостійна робота. Охолоджена і морожена риба харчова 
та біологічна цінність, класифікація і асортимент. Риба 
солона: харчова та біологічна цінність, асортимент солоної 
риби, вади, упаковка і зберігання. В’ялена і сушена риба. 
Копчена риба: харчова та біологічна цінність, класифікація 
і асортимент, баличні вироби, вади. Рибні консерви: 
класифікація, показники якості, вади, пакування і 
маркування; рибні пресерви. Рибні напівфабрикати і 
кулінарні вироби. Ікра: ікра осетрових риб, ікра лососевих 
риб, ікра частикових видів риб, білкова ікра зерниста. 
Нерибні водні продукти промислу: ракоподібні, молюски, 
водорості. 
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19 Лекція 6. Характеристика м’яса, м’ясних продуктів, яєць 
та яєчних продуктів.  

2   
 

20 Лабораторна робота 6. Вивчення асортименту та оцінка 
якості ковбасних виробів 

 3  
 

21 Лабораторна робота 7. Вивчення асортименту та  оцінка 
якості яєць курячих харчових   3  

 

22 

Самостійна робота. М’ясні субпродукти: харчова та 
біологічна цінність, класифікація.   М’ясо птиці: 
морфологічний і хімічний склад, класифікація, 
маркування, вимоги до якості. М’ясні копченості: харчова 
та біологічна цінність, асортимент, вимоги до якості, 

   8 
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упакування і зберігання. М’ясні консерви: харчова та 
біологічна цінність, класифікація, вимоги до якості, 
зберігання. М’ясні напівфабрикати: харчова та біологічна 
цінність, класифікація, вимоги до якості, упаковка та 
зберігання.  

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  заняття  – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 50 год. 
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