
Дисципліна Екотрофологія 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальній дисципліні «Екотрофологія» передують навчальні 

дисципліни, такі як: «Біологія», «Хімія», «Радіобіологія», 

«Екологія людини» 

Що буде вивчатися Екотрофологія навчає, як створити умови, що повністю 

забезпечують потреби різних верств населення в раціональному і 

збалансованому харчуванні, адекватному національним традиціям 

і звичкам, віку, професії, стану здоров'я, економічному становищу 

та екологічній ситуації, відповідно до вимог сучасної медичної 

науки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Екотрофологія – це нова наукова галузь, яка виникла на стику 

різних наук, зокрема, фізіології, біохімії, молекулярної біології, 

мікробіології, харчової хімії, медицини тощо, теоретичний каркас 

якої лише формується. Дисципліна охоплює та вивчає основи 

фізіології харчування людини, хімічну природу, структуру, 

властивості і функції харчових продуктів та їх основних 

компонентів (білків, жирів, вуглеводів тощо), харчування сучасної 

людини залежно від умов її життя, віку та стану здоров’я, питання 

безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. У сучасних 

умовах раціональне харчування забезпечує нормальний розвиток, 

здоровий спосіб та якість життя людини, її працездатність, 

довголіття та творчий потенціал. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Уміти використовувати концептуальні екологічні 

закономірності у професійній діяльності.  

ПРН 4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної 

діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих 

екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.  

ПРН 16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або 

природокористування в залежності від екологічних умов.  

ПРН 18. Уміти використовувати сучасні методи обробки і 

інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3.. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для 

дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування.  

СК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні екологічних проблем.  

СК 3. Здатність до використання принципів, методів та 

організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної 

діяльності.  

СК 9. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних 

та антропогенних факторів екологічної небезпеки  на довкілля та 

людину.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 



онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

залік 

 


