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1. Мета — на ocH0Bi глибоких наукових знань сформувати у
уявлення про склад та харчовоТ сировини, харчування. про

3ak0H0MipHocTi при сировини у
готовий продукт, про створення здорових харчування та про основи
харчування, а також сформувати у науковий до питань визначення
харчових Тх контролю та впливу складових сировини i готових харчови.х

на людини.

2. вимоги до опанування або вибору

1. YcniutHe опанування навчальних Дисциппн «Молеку:шрна
«Медична «Загальна та «ТехнЈка

лабораторних p06im», та людини i тварин», «Медична та

2. BMiHH51 застосовувати знания i3 xiMii, молекулярног• 6i0J10Rii,
медичној• xiMij•, загальног• цитологй•, та aHamo,vtii людини i тварин
та iH. навчальних для рЈшення конкретних науково-практичних задач;
працювати з пауковою та науково-методичною

З. елементарними навичками системного аншпзу.

З. навчальноТ
Навчальна «Харчова е складовою

«бакалавр». Основне завдання засвоення теоретичних знань та
практичних YMiHb щодо будови, та
властивостей основних сировини та харчових

речовин, BiTaMiHiB) та Тх перетворення у а також
характеристики основних харчових добавок, Тх

у сучасному харчування людини, регламентування у
продуктах харчування. увагу сировини та харчових
Предмет «Харчова формуе засади для подальшого вивчення студентом

з експертизою», харчових тощо та
застосовувати знання щодо правильного та

захворювань травноТ системи у

4. Завдання
1. сформувати знання про взаемозв'язок структури i властивостей харчових речовин;
2. надати студентам знання про вплив складових харчовоТ сировини на та

харчову харчування;
3. сформувати уявлення про вплив харчових i добавок на

харчових та забезпечення Тх безпеки для
4. дати студентам уявлення про вплив забруднення та природи, Тх

небезпеки та нормування у харчових продуктах;
5. ознайомити з основами харчування для та

захворювань;

6. сформувати у знання та i навички з питань
очищення харчових речовин

тощо), Тх та контролю харчових

вимог проекту Стандарту вищоТ УкраТни (перший (бакалаврський) piBeHb
вищоТ (шостий piBeHb НРК УкраТни), галузь знань 22 «Охорона здоров'я»,

224 медичноТ та забезпечуе



набутгя здобувачами наступпих компетентностей:

розв'язувати задачЈ та проблеми при

в Jta60paTopi51x Тх та

роботою або у навчання, що передбачас застосування
певних та науки та практичних
навичок i характеризуеться та умов;

загальних.•

державною мовою як усно, так i письмово;
до абстрактного мислення, та синтезу;

знання та предметно; та
застосовувати знання у практичних
вчитися i сучасними знаннями;

навики безпечноТ
до пошуку, оброблення та з джерел;

cneifia.llblltlx (фахових, предметних):

безпечну практичну з
протоколами, щодо безпеки та законодавством;

36ip та даних, прийом та обробку 3pa3kiB з
протоколами;

проводити 3pa3kiB та з
протоколами;

застосувати методи та тканин та 3pa3kiB
походження у та цих

результати на ocH0Bi наукового знання,
взаемозв'язок результатами та

та представляти i результати належним чином та
документувати

застосовувати та поширювати принципи та ефективного
використання pecypciB; брати участь у

застосовувати навички критичного мислення для конструктивного
розв'язання проблем;

застосовувати навички наукового для або
розв'язання проблем;

на ocH0Bi 

ресурсами;

компетентно та 

та роботою структурних
людськими, та

з колегами, медичними
застосовуючи pi3Hi методи k0MYHikaL(iT•,

дотримуватися нормативних та етичних вимог до та
захищати право на отримання допомоги/медичних послуг на належному
piBHi. Дотримуватись та впроваджувати стандарти

до безперервного розвитку;

поеднання лабораторних
для завдань;
виконувати точно та удосконалювати методики Тх

проведення та навчати
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5. Результати навчання за

езультат навчання
(1. знати; 2. BMiTlI; З.

Форми

ком

Код Результат навчання

1 Знати
1.1. IcTopiro виникнення та

розвитку харчовоТ xiMii;

(та/або

методи i Методи
технологй)
викладання
i навчання

Модульна контрольна робота 1 ;

усних
обота

1.2. 0cH0BHi понятгя та Модульна контрольна робота 1 ;
закони, будову aT0MiB та усних

1.3.

води

речовини

1.5. Основи та

харчових
систем

1.6. Будову i

та Тх перетворення у

харчових процесах

1.7. Будову i

та Тх

перетворення у харчових

1.8. Будову i

обота

Модульна контрольна робота ;

усних
обота

Модульна контрольна робота I ;
лаборатор усних
на робота,

лабораторних
обота 06iT.

Модульна контрольна робота ;
лаборатор усних
на робота,

лабораторних
обота 06iT.

Модульна контрольна робота 2;
лаборатор усних
на робота,

лабораторних
обота 06iT.

Модульна контрольна робота 2;
лаборатор усних
на робота,

лабораторних p06iT.
обота

Модульна контрольна робота 2;
та Тх перетворення у лаборатор усних

харчових на робота,

лабораторних p06iT.
обота

1.9. Будову, та Модульна контрольна робота 2;
роль BiTaMiHiB усних

обота

1.10. Характеристику Модульна контрольна робота З;
та Тх роль у i лаборатор
харчових на робота,

робота

усних

лабораторних
p06iT.

у

ouiHHi з

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5



Загальну характеристику i

функцй• харчових кислот та

.12.

.13.

1. 14.

2

2. 1.

2.2.

2.3.

2.4.

вплив на

П Д kTiB

характеристику i

харчових
добавок та Тх

Шляхи забруднення
xiMi tlH0i та

природи, Тх небезпеку та

принципи нормування у
ха чових п од ктах
Основи

харчування, теорй
харчування та структурно-

стан

авноТ системи.

BMiTII

Оперувати

та точно
виражати науковою мовою

та

аспекти предмету
«Ха чова
Вести наукову
суперечку, на

теми,

аргументувати та доводити

власну точку зору;

Бути компетентними у

нормативною та

проводити

розрахунки для

обгрунтування проведення

експериментальних

в

ха човоТ xiMii;

2.5. та акуратно

виконувати експеримент та

та методами
для питань у

харчовоТ xiMiT;

2.6. статистичними

методами обробки

робота

лаборатор

на робота,

та

Лекцвт.

лаборатор

на робота,

обота

робота

лаборатор

на робота,

робота

лаборатор

на робота,

робота

лаборатор

на робота,

робота

лаборатор

на робота,

робота

Лаборатор

на робота,

робота

Лаборатор

на робота,

Модульна контрольна робота 3;

усних

Модульна контрольна робота 3;
усни.х

лабораторни.х p06iT.

Модульна контрольна робота 3:
усни.х

лабораторних p06iT.

Модульна контрольна робота З;

усних

Модульна контрольна робота 1 ,

усних

оформлення

лабо ато них 06iT
Модульна контрольна робота ,

усних

оформлення

лабо ато них 06iT
Модульна контрольна робота ,

усних

оформлення

лабо ато них 06iT
Модульна контрольна робота ,

усних

оформлення

лабо ато них 06iT
Модульна контрольна робота 1,

усних

оформлення

лабораторних p06iT

Модульна контрольна робота 1,

5

5

5

5

З

2

З

2
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експериментальних дани,х
для отриманих

pe3Y'J1bTaTiB',

2.7. Грамотно представляти

та

формулювати висновки;

2.8.

самоконтроль,

та критичну у
навчання основам

харчовоТ xiMiT;

2.9.

piBHeM ЩО
дозволить приймати

в

сферах

з питаннями
ха човоТ xiMii.

з Ком
3.1. Демонструвати

колегами та

ведення

науковоТ

диск cii%,

3.2. Письмово та

презентувати результати

своТх

ук атнською мовою.

6. 
навчання

ьтати навчання
(код)

caMocTiiiIIa

робота

Лаборатор

на робота,

робота

лаборатор

на робота,

робота

лаборатор

на робота,

робота

Лаборатор

на робота,

робота

Лаборатор

на робота,

обота

усни,х

оформлення

лабо ато них 06iT
Модульна контрольна робота 1 .

усних

оформлення

лабо ато них 06iT

Модульна контрольна робота 1,

усних

оформлення

лабо ато них 06iT

Модульна контрольна робота 1,

усних

оформлення

лабораторних p06iT

усних

Оформлення

лабораторних p06iT, що
розглядаються в рамках курсу.

З

2

3

З

навчання дисципјйни i3 програмними результатами

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.111.11.1 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2
nporpaMHi результати чання

назва

Проводити [йдго•говку осн,мцення

робочого та особисту

до провслення

лабораторних з

дотриманням норм безпеки та

персонального захис•гу,

забезпечува•ги до

3pa3kiB pi31101*0

походження та Тх збе

Визначати

склад речовин
Демонст вати вико истання

7



знань про 3MilW1
тканин i opITHiB лля лкммостики
патоло:јчни.х evraIIiB. виявляти

рсзультати та вживати
заходи поло ix корскцй.

Застосовувати k0MT1'mepHi
та Tc.xH0J101'ii.

Виконувати та

Тх результати.

7. Схема формування

7.1. Форми

- семестрове
1. Модульна контрольна робота 1 — РН 1.1 — 1.5, 2. I — 2.9, 3.2 (блок тем 

2() 6ClJliB / 10

2. Модульна контрольна робота 2 — РН 1.6 — 1.9, 2.1 — 2.9, 3.2 (блок тем 
— 20 6Wli($ / 10 6CUliG

З. Модульна контрольна робота З — РН I. — L 14, 2.1 — 2.9, 3.2 (блок тем 
— 20 6cuiB/ 6cuiB

I)

2)

З)

4. 3Bi“111 лабораторних p06im - РН 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, l.l(), l.13, 1.14, 2. I
2.9, 3.1, 3.2 - балЈв/5

5. Оформлення отриманих результапп;в лабораторних p06im - РН /.4, 1.5, 1.6, 1.8,
1.10, 1.13, 1.14, 2.1, 2.3-2.9, 3.2-

6. YCHi - РН 1.1. — 3.2. — 10 6cuiB/ 5 6CUliB

7. Доповнення - РН 1.1. — 3.2. — 10 6cuiB/ 5 6cuiB

ouiHka з освјтнього компонента, пп)сумковою формою контролю за як*им
встановлено 3Wlik, визначасться як• сума (6cuiG) за (3ciMa OifilW11U,UU
результатами навчання. 0uillkU нилсче порогового piBH51 до otfiHkU
не Додаються.

Обоа 'язковим для отримання позитивног (60 6CUliB i вище та
«зараховано») с вЈДпрацювання BCix лабораторних p06im та отримання не менше 50%
6cuiB модульних контрольних p06im в ршжах курсу харчово/ xiMii.

ПересклаДання семестрового контролю з метою покращення позитивног оцгнки не
Допускасться.

7.2.

роботи I, 2 i З проводяться по завершешп те.иатичних з
1, 2 i З ouiHlogaHH5l знання лабораторних p06im та оформлення

отриманих pe3YIlbmamiB лабораторних p06im час проведення тематичних
лабораторних p06iT 1, 2 i З.

ОцгнюваННЯ усних та Доповнень проводиться упроДовэю семестру час
проведення лабораторних p06iT.

7.3. Шкала

За аховано / Passed
Не за аховано / Fail

60-100

0-59
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8. Структура навчальноТ Тематичний план

Назва тем

1. 1. основи xiMiT.

1. виникнення та розвитку харчовог• xivtii
2. Предмет та завДання курсу. Проблелш харчовог• i

iHllocmi та безпеки п од ч вс[ння.
CaMocTiiina 3. робота. Значення харчових у

людини.

2. Основнг xi.,lfitllli 4. поняття та закони. Будова атома.
елементп;.

CaMocTiiiHa 5. робота. Номенклатура сполук. Типи

6. З. Вода. та GJtacmu«ocmi. Розчшш.

Лабораторна робота 1. Способи визначення k'0Huenmpauii
7. розчинп; (масова доля, масовий процент, M0J151pnicmb,

НО MaJlbHicntb, тит , MOJ15lJlbHiCTb) та [Х П игот (ШННЯ.

CaMocTiiiHa робота. Значення води для
8.

людини.

9. 4. мте aJlbHi ечовини. Мак о- i Mik оелеменпш.

CaMocTiiiHa робота. Вплив обробки на
10.

склад харчових

Лабораторна робота 2. Як•гсне ВИЗНачеННЯ йоду 6 продуктах
П.

харчувапня.

5. ОСНОВИ alTJli3Y та хаРЧО6ИХ систем.

12. Гратметричний, титриметричний та

методи
CaMocTiiiHa робота. методи

В. елементний, елементний та

14. Модульна контрольна робота 1

15. РозДЈл 2. основи

6. Будова, властивостг, перепшорення у
16. ха чових п очесах.

Лабораторна робота З. ВИЗНачеННЯ
17.

6iJlka 6i0J10RiqHOM мате iajli.

18. обота. та токсини.

7. ВуглевоДи. Будова, GJlacmu«ocmi, 
19.

перетворення у
ха чових теХНОЛОГЈЯХ.

Самосчјйна робота. Перетворення в
20. та час харчових

П ОД kTiB.

8. Будова, 
21.

перетворення у
ха чових
Лабораторна робота 4. Визначення 

22.
окисн"ння у

за BMicn10M ТБК-активних сполук.

kiJ1bkiCTb ГОДИН

10 4

2

2

2

2

2

8 4

2

2

2

2

16

2

4

2

4

4

2



23. Самосййна 06011. 06MiH ЖИ iB.
24. 9. Bima.ltiHll. Б дова, оль.

CaMocr-iiiua 
25. робота. Вплив обробки на

збе BiTaMiHiB. д kTiB ха ч вання
26. Мод льна конт ольна обопга 2
27. З. 0c110B11i поняпгпш ха ЧОВИХ

28.
10. Ферменти та ix роль у травленн!• та харчових

Лабораторна 
29. робота 5. Визначення каталазног• активност!• у

MamepiaJli.

Самосчјйна 
30.

роботи. Основи xiMi tIH0T
ферментативних

11. Харчош• кислоти. М. Загальна характеристика,
) ii i впчив на 51kic171b п од 1<111iG.

Самосчјйна робота. Методи 
32.

визначення кислот у харчових
п од ктах.
Ј1еюпя 12. Харчош• Добавки.

33.
ха акте шстика, kJlacu ika та
Лек•тпя 13. ЗабруДнення 

34. та природи,

небезпека та принципи нормування у харчових продуктах.

Лабораторна робота 6. Основнг способн
35.

ха )чових п '00) k"11iG та ix вик иття.

Самосчјйна робота. Завдання та об'екти 
36.

експертизи харчових
п од kTiB та питання, що ви оться п и Пп

14. Основи рацпэнального харчушння. Teopii та

37. Будова травног• системи та основнг

етапи т авлення.

Лабораторна робота 7. ВИЗНачеННЯ амјлазног• активностг
38.

CJlUllU.

СамосчЈйна робота. Схеми перетравлювання
39.

мак он т i€HTiB.

40. Модульна контрольна робота З

41. Конс .гн,тацй•

42. всього

Загальний обсяг 90 год., в тому

./Iek1fii — 28 год.

.LIa60paT01)lli роботи — 17 год.

— З ГОД.

робота — 42 год.

Практичн[' роботи — немас

CeMillapu — немас

TpeniHRu — немав.

2

1

10 6

2

2

2

2

2

2

2

28

З

4

18

4

5

42



9. PCKOMCIUtona11i jvx•cpc.rra:
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-2018.-514 c.
2. Xapt10Ba xiMiq: Haw-I. noci6. / Jl.B. JlyneHK0, IO.A. ropqjiH0Ba, A.B. [10J1%K0Ba Ta iH.: KHiB: Koyrnop —

2012.-248 c.
3. Xapt10Ba xiMiq: HaBt1. noci6. / A.H. CKop060raTHV1, A.B. r Y'3ivi, O.M. 3aBepyxa; JIbBiB.• HOBHVI CBiT —

2012. - 514 c.
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AKtueMi51, 2011. — 520 c.

6. FIOHOMaPbOB Fl.X., CHPOXMaH I.B. be3neKa xapt10BHx nponycriB Ta CHPOBHHH.

Haww1bHHii noci6HHK. — K.: JIi6pa, 1999. — 272 c.

7. AOMapeUbKHV1, B. A. EKonori51 xapt10BHx np0JIYKTiB [TeKcT]: BHp06HHqo-nparcrHHHe BHAaHHS1 /

B.A. Å0MapeubKHii, T.11. 3naTCB. - K.: Yp0)Kai1, 1993. — 190 c.

8. AHMaHb T.M. OCHOBH eKonorit1H0 6e3net1Horo xapt1YBaHHq•. HEIBLI. HOCi6HHK /
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