
Анотація навчальної дисципліни 
«Нутріціологія» 

Освітньо-професійна програма «Медицина» 
Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 
Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями 

теоретичних знань і практичних навичок із загальних  підходів та принципів 
повноцінного, раціонального і профілактичного харчування людини в різних умовах 
життя та діяльності з основами нутріціології, на базі яких складається і розвиваються 

основи дієтології та харчування населення України. 
             Міжпредметні зв’язки: дисципліна «Нутриціологія» в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: анатомія 

людини, фізіологія, медична біологія, медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, 
інтегрується з вивченням патоморфології,  патофізіології, фармакології. Вивчення 

дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін, як внутрішня 

медицина, в т.ч. гастроентерологія, ендокринологія та професійні хвороби, педіатрія в т.ч. 
неонатологія, хірургія, соціальна медицина, громадське здоров’я, гігієна та екологія, 

загальна практика (сімейна медицина) та інших дисциплін, що передбачає інтеграцію з 

ними «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності, надає 

можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики, 
попередження і корекції патологічних станів та догляду за хворими. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей, як здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров’я за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання 

та розуміння предметної області та професійної діяльності; розуміння важливості 

превентивних заходів у підвищенні якості здоров’я населення; навички опитування та 

клінічного обстеження пацієнта; здатність до визначення необхідного переліку лабораторних 

та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів; здатність до визначення характеру 

харчування при лікуванні захворювань; здатність до проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів; здатність планувати та проводити скринінгове обстеження організму 

та виявляти ранні предиктори погіршення його стану; здатність інтегровано оцінювати скарги 

та результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати рекомендації щодо 

немедикаментозної корекції їх стану 
Програмні компетентності: збирати дані про скарги педіатричного пацієнта, 

анамнез життя і захворювання, спадковий анамнез за умов закладу охорони здоров’я, його 

підрозділу або вдома у хворого, використовуючи знання про вікові особливості періодів 

дитячого віку, за стандартною схемою опитування та обстеження хворого; визначати 

необхідне відповідне до віку харчування здорових дітей та лікувальне харчування хворих 

на захворювання (за списком 2), у тому числі, дитині 1-го року життя зі спеціальними 

потребами; призначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання (за 

списком 2), в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної 

евакуації у т.ч. у польових умовах на підставі попереднього клінічного діагнозу, 

використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних 

етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами; здійснювати систему протиепідемічних та 

превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних контингентів населення 

та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  проводити заходи первинної, 

вторинної та третинної профілактики, використовуючи узагальнену процедуру оцінки 

стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний огляд, звернення за медичною 



допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-просвітницької роботи для 

гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону. 
Очікувані результати навчання: 

знати: основи фізіології та біохімії харчування, принципи раціонального харчування, 
актуальні  проблеми  сучасних  напрямів в  фізіології  харчування та встановити  їх  зв'язок  
зі  здоров’ям  населення,  потреби  організму  в  енергії: значення нутрієнтів для організму, 
основи збалансованого харчування та шляхи його реалізації; принципи нутриціології в 
питаннях визначення будови і ролі окремо взятих компонентів харчування. 

вміти:   розраховувати   фізіологічну   потребу   організму   в   харчових   та біологічно 
активних речовинах, виявляти статус харчування організму та його порушень; 
розробляти індивідуальні схеми раціону харчування; застосовувати теоретичні знання в 

сфері поліпшення якості харчових продуктів з використанням інноваційних інгредієнтів; 
оцінювати харчові продукти за гігієнічними показниками, результатами бактеріологічного 
та токсикологічного дослідження й формулювання висновку щодо їх якості та відповідності 
стандартам; обстежувати пацієнта з використанням адекватних методик та критеріїв оцінки 
результатів; аналізувати та оцінювати результат обстеження та лабораторних досліджень; визначати 
причини аліментарного захворювання та адекватну стратегію подолання аліментарних проблем 

здоров’я; використовувати особливості   складу   та   властивості   харчових   продуктів в 
нутриціологічних програмах; визначати   необхідний   режим   харчування, будувати раціональн 
здорового харчування; визначати характер   харчування   при   лікуванні   різних   захворювань 

(призначення лікувального,дієтичного харчування); проводити епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров'я населення; обробки державної, соціальної, економічної та 
медичної інформації; робити  висновок  про  вплив  основних  контамінантів  харчових  продуктів, 

визначати гігієнічну проблему контамінації харчових продуктів, інтерпретувати нормативно- 
законодавче регулювання цієї проблеми в Україні. 

 Зміст навчальної дисципліни:   
 Їжа, харчування, здоров’я. Основи  фізіології та   біохімії   харчування, принципи 

раціонального харчування, актуальні проблеми  сучасних  напрямів в   фізіології  
харчування та встановити їх зв'язок зі здоров’ям населення. Основні складові 

збалансованого харчування. Вода, властивості води. Які потреби людини задовольняє їжа. 

Якісний і кількісний склад їжі. Здоров'я та здоров'язберігаючі технології.Фактори,що 

впливають на здоров'я. Здоров'я,як основа якості життя. Вплив  харчування  на  
індивідуальне та  суспільне  здоров’я.  Особливості харчування населення України. 

 Аліментарні захворювання та їх профілактика. Правила адекватного 
харчування. Поняття про    аліментарні захворювання,  їх   класифікація, причини 
виникнення, розповсюдженість в  Україні. Зв'язок аліментарних    захворювань  та 
психологічних  розладів.  

 Їжа, пребіотики, пробіотики, постбіотики та мікробіота. Класифікація 
препаратів для формування, збереження та корекції мікробіоти людини. Класифікація 

пребіотиків. Симбіотики. Нутрицевтики. Кисломолочні продукти. Основні критерії оцінки 

ефективності та безпечності пробіотиків.Поняття мікробіота. Роль мікробіота кишківника 

у формуванні імунної системи. Використання пробіотиків в гастроентерології.Роль 

пробіотиків і мікробіоти в процесі травлення, метаболізмі нутрієнтів, гормонів а також в 

підтримці нормального гормонального фону. 
Технологічна та кулінарна обробка їжі, харчові добавки. Поняття та 

класифікація біологічно активних добавок. 
Травлення, абсорбція та метаболізм. Структурно-функціональні відділи травного 

трукту. Обмін речовин. Методи діагностики обмінних процесів.  

Анаболізм.Катаболізм.Функції обміну речовин. Білки, жири та вуглеводи їх роль в 

організмі.  Мікроелементи. Класифікація мікроелементів, основні функції мікроелементів. 
            Функції вітамінів.Патологічні стани їх дефіциту. Загальна характеристика 
вітамінів. Класифікація вітамінів. Порушення балансу вітамінів в організмі. Вітамінні 
міфи. Вміст вітамінів у продуктах харчування. 



       Функції мікроелементів та макроелементів. Класифікація мікроелементів. 
Біологічне значення макроелементів та мікроелементів. Доступність макроелементів 
та мікроелементів з продуктів харчування. 

Роль жирів у здоровому харчуванні. Жири. Склад жирів. Гідроліз та 
гідрування жирів. Жири у природі, їх біологічна роль. Класифікація жирів. Продукти 
які містять транс-жири. Надлишок насичених жирів причина атеросклерозу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


