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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибірковва  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на 1 курсі  у IІ семестрі для денної та заочної форми 

навчання 
Кількість кредитів - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 36 18 18 
заочна 12 4 8 

Самостійна робота, годин Денна - 54 Заочна - 78 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи нутриціології та технології здорового харчування» є 
вибірковою дисципліною, яка передбачає формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з 

організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо 

здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати 

організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Основи нутриціології та технології здорово-го 

харчування» є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок із загальних 

підходів та принципів повноцінного, раціонального і профілактичного харчування людини в 

різних умовах життя та діяльності з основами нутриціології, на базі яких складається і 

розвивається технологія виробництва харчової продукції. 
В результаті вивчення курсу «Основи нутриціології та технології здорового харчування» 

студенти повинні знати:  
- раціональні підходи щодо управління технологічними та організаційними процесами 

підприємств; 
- значення основних компонентів їжі і біологічно цінних речовин для організму людини; 
- характеристику основних продуктів, що використовуються у технологіях здорового 

харчування; 
- методи кулінарної обробки і їх вплив на харчову і біологічно-цінність, спеціалізоване 

обладнання для приготування страв здорового харчування.  
 

вміти: 
- аналізувати та оцінювати якість сировини та готової продукції; 
- користуватись нормативними та інформативними джерелами для визначення складу 

продуктів; 
- застосовувати теоретичні знання при виробництві інноваційних харчових продуктів;  
- складати раціони харчування за заданими параметрами;  
- оцінювати ринок оздоровчих харчових продуктів.. 

http://hospitality.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
 
 
Викладач  /ПІДПИСАНО/   Анджела Д’ЯКОНОВА 
     
 
 
Викладач  /ПІДПИСАНО/    Олена КОРОТИЧ 

 
 
 
Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/   Тетяна ЛЕБЕДЕНКО  
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