
Календарно-тематичний план 

практичних занять з дисципліни „Нутриціологія”  

(курс за вибором) 

для студентів 3 курсу медичного факультету № 4 

на весняний семестр 2017/2018 н.р. 

 

 

 
№  

Тема практичних 

занять 

Кіль-

кість 

год. 

Дати 

 
гр. № 1, 3, 4, 5 гр. №  6  гр. № 2, 7 №  8 

1. Нутриціологічна та дієто-

логгічна характеристика 

молока, молочних 

продуктів. 

2 08.02.2018 13.03.2018 23.03.2018 24.04.2018 

2. Нутриціологічна та дієто-

логічна характеристика 

м’яса та м’ясних 

продуктів. 

2 15.02.2018 20.03.2018 30.03.2018 04.05.2018 

3. Нутриціологічна та дієто-

логічна характеристика 

риби, нерибних 

продуктів моря.  

Яйця та яєчні продукти. 

2 22.02.2018 27.03.2018 06.04.2018 11.05.2018 

4. Нутриціологічна та дієто-

логічна характеристика 

хліба, хлібобулочних, 

круп’яних виробів, 

бобових та інших 

продуктів переробки 

зерна.  

Кондитерські вироби. 

2 01.03.2018 03.04.2018 13.04.2018 18.05.2018 

5. Нутриціологічна та дієто-

логічна характеристика 

овочів, фруктів, ягід, 

дикорослих їстівних 

рослин, горіхів, грибів. 

2 15.03.2018 10.04.2018 20.04.2018 25.05.2018 

       

      Всього                              10 ак.год.                                             8 груп 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                                         Н.В. Велика  

 



 

Розподіл груп студентів 

3 курсу медичного факультету № 4  

з дисципліни „Нутриціологія”  

у весняному семестрі 2017 – 2108 н.р. 

 

 

Викладач Факультет мед. № 4, 

№№ груп   

доц. Алексійчук В.Д. 1 

доц. Аністратенко Т.І. 6 

доц. Білко Т.М. 3 

ас. Білоус С.В. 5, 7, 8 

ас. Єльцова Л.Б. 2, 4 

 

 

 

Графік заліку 

з дисципліни „Нутриціологія”  

для студентів 3 курсу медичного факультету № 4  

у весняному семестрі 2017 – 2108 н.р. 

 

 

Дата № групи Викладач 

 

15.03.18 1 доц. Алексійчук В.Д. 

15.03.18 3 доц. Білко Т.М. 

15.03.18 4 ас. Єльцова Л.Б. 

15.03.18 5 ас. Білоус С.В. 

10.04.18 6 доц. Аністратенко Т.І. 

20.04.18 2 ас. Єльцова Л.Б. 

20.04.18 7 ас. Білоус С.В. 

25.05.18 8 ас. Білоус С.В. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                                        Н.В. Велика  

 

 



ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)  

з  «Нутриціології»  (курс за вибором)   

для студентів 3 курсу на 2017-2018 н.р. (60 ак.годин) 
 

№ 

з.п

. 

ТЕМА Кіль-

кість 

годин  

Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних умінь, умінь 

10 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 

 Поняття про аліментарні захворювання, їх 

класифікація, причини виникнення, 

розповсюдженість в Україні. 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Фізіологічні потреби здорової дорослої людини 

в основних нутрієнтах. 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Поняття про харчовий статус організму, методи 

його вивчення та оцінки. 

 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Показники, ознаки, які характеризують 

порушення білкового, жирового, вуглеводного 

статусів організму. 

6 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Показники, ознаки, які характеризують 

порушення вітамінного та мінерального обміну. 

Методи визначення та критерії оцінки харчового 

статусу організму. 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Принципи аліментарної корекції осіб  певних 

фізіологічних станів (вагітних, годівниць) 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 Принципи аліментарної корекції осіб різних 

вікових груп (дітей). 

4 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

3. Індивідуальна СРС: 

Вплив різних фармакологічних засобів та 

продуктів на метаболізм нутрієнтів (згідно 

запропонованого переліку питань). 

 

10 Поточний контроль на 

практичних заняттях 

 РАЗОМ 50  
 

 

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                                        Н.В. Велика  
 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ «НУТРИЦІОЛОГІЇ» 

 

 

Оцінка за дисципліну визначається з урахуванням оцінок за поточну навчальну 

діяльність студента та оцінки за самостійну роботу студента. 

Поточна навчальна діяльність студента оцінюється за 4-бальною шкалою, яка 

конвертується у бали таким чином:  

“5” – 40; “4” – 32;  “3” – 24;  “2” – 0; 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 200: 

при засвоєнні 5 тем студенту присвоюється 200 балів (5x40=200). 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну успішність 

та самостійну роботу, щоб отримати залік дорівнює 120 балам = (5x24= 120). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми. Рекомендується застосувати на всіх практичних заняттях види 

об’єктивного контролю теоретичної підготовки (у вигляді письмового, усного опитування, 

тестування) та контроль засвоєння практичних навичок.  

Підсумковий кінцевий контроль – залік. Дисципліна вважається зарахована, 

коли студент виконав усі види робіт, що передбачені навчальною програмою та при 

вивченні модуля набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (120 балів). 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри гігієни та екології № 4, 

доцент                                                                                                                        Н.В. Велика  

 



Орієнтовний перелік питань та практичних умінь з відповідних змістових модулів 

та дисципліни в цілому 

 

 

Перелік питань. 

 

1. Значення харчування, як чинника, що впливає та формує здоров’я людини. 

Особливості харчування людини в сучасних умовах, характеристика харчування 

населення України. Харчування та стоматологічне здоров’я.  

2. Фізіологічні норми потреби в харчових речовинах та енергії. 

3.Фізіологічне значення білків та амінокислот, жирів, жирних кислот, фосфоліпідів, 

стеринів, моно-, дисахаридів та полісахаридів, в т. ч. харчових волокон. Основні джерела 

їх надходження. 

4.Фізіологічне значення водо– та жиророзчинних вітамінів, вітаміноподібних 

речовин. Основні джерела надходження. 

5.Фізіологічне значення макро- та мікроелементів. Основні джерела надходження. 

Значення для стоматологічного здоров’я.  

6.Причини порушення білкового статусу (білковий, білково-енергетичний дефіцит та 

надлишок). Клінічні ознаки надлишку та нестачі білку. 

7. Причини порушення жирового статусу. Клінічні ознаки надлишку жирів, 

холестерину, нестачі ПНЖК, особливо родини ω3 . 

8. Причини порушення вуглеводного статусу. Поняття глікемічний індекс. 

Порівняльна характеристика глюкози і фруктози. Клінічні ознаки надлишку простих 

вуглеводів, нестачі харчових волокон. Вплив на розвиток основних стоматологічних 

захворювань. 

9.Причини розвитку гіпо- і авітамінозних станів, методи їх профілактики. 

Антивітаміни. 

10.Клінічні ознаки недостатності вітамінів групи В. Додаткові дослідження, 

які необхідно провести для уточнення діагнозу, їх нормативні величини. 

Дієтологічні рекомендації для корекції цього стану. 

11. Клінічні ознаки недостатності аскорбінової кислоти. Додаткові 

дослідження, які необхідно провести для уточнення діагнозу, їх нормативні 

величини. Дієтологічні рекомендації для корекції цього стану. 

12. Клінічні ознаки недостатності жиророзчинних вітамінів. Додаткові 

дослідження, які необхідно провести для уточнення діагнозу, їх нормативні 

величини. Дієтологічні рекомендації для корекції цього стану. 

13. Клінічні ознаки недостатності калію, кальцію, магнію. Додаткові 

дослідження, які необхідно провести для уточнення діагнозу, їх нормативні 

величини. Дієтологічні рекомендації для корекції цього стану. Вплив на 

стоматологічний статус організму. 

14. Клінічні ознаки недостатності заліза, міді, цинку, йоду. Додаткові 

дослідження, які необхідно провести для уточнення діагнозу, їх нормативні 

величини. Дієтологічні рекомендації для корекції цього стану. 



15. Поняття "аліментарне захворювання". Класифікація аліментарних 

захворювань. 

16. Визначення поняття "харчовий статус" організму, в т.ч. і стоматологічний, 

показники, які його характеризують. Методика обстеження харчового статусу 

пацієнта. 

17. Методика розрахунку та оцінки масо-зростових показників, визначення 

конституційного типу та гармонійності статури. 

18 Основи профілактики аліментарних та аліментарно обумовлених 

захворювань (в тому числі і стоматологічних). 

19. Методика корекції раціонів харчування у відповідності з індивідуальними 

фізіологічними потребами та харчовим статусом людини. 

20. Теорії та різні види харчування. Їх характеристика, особливості, критичний 

аналіз, показання та протипоказання. 

21. Молоко та молочні продукти, їх склад та властивості, харчова та 

біологічна цінність, парафармакологічні властивості, санітарна доброякісність, 

епідбезпека. 

22. Молоко та молочні продукти, їх значення в раціональному, лікувальному, 

дієтичному, лікувально-профілактичному харчуванні. Вплив їх кількості та якості 

на розвиток основних стоматологічних захворювань 

23. М’ясо та м’ясні продукти, їх склад та властивості, харчова та біологічна 

цінність, парафармакологічні властивості, санітарна доброякісність, епідбезпека. 

24. М’ясо та м’ясні продукти, їх значення в раціональному, лікувальному, 

дієтичному, лікувально-профілактичному харчуванні. 

25. Риба та нерибні морепродукти, їх склад та властивості, харчова та 

біологічна цінність, парафармакологічні властивості, санітарна доброякісність, 

епідбезпека. 

26. Яйця та яйцепродукти, їх склад та властивості, харчова та біологічна 

цінність, парафармакологічні властивості, санітарна доброякісність, епідбезпека. 

27. Кондитерські вироби, їх склад та властивості, харчова та біологічна 

цінність, санітарна доброякісність, епідбезпека. Їх вплив  на розвиток основних 

стоматологічних захворювань 

28. Овочі, фрукти, ягоди, горіхи та гриби, їх склад та властивості, харчова та 

біологічна цінність, парафармакологічні властивості, санітарна доброякісність, 

епідбезпека. 

29. Овочі, фрукти, ягоди, горіхи та гриби, їх значення в раціональному, 

лікувальному, дієтичному, лікувально-профілактичному харчуванні 

30. Зернові та бобові продукти, їх склад та властивості, харчова та біологічна 

цінність, властивості, санітарна доброякісність, епідбезпека. 

31.Склад та властивості, харчова та біологічна цінність, значення в харчуванні 

харчових жирів, олійних харчових продуктів. 

32.Використання їстівних диких рослинних культур в харчуванні, їх склад, 

властивості, особливості біологічної дії, можливості використання в 

раціональному, лікувальному та дієтичному харчуванні. 

33.Мед та продукти бджільництва, їх склад, специфічні властивості, значення 

в харчуванні, парафармакологічні властивості. 



34. Безалкогольні напої, їх специфічні властивості, значення в раціональному, 

лікувальному харчуванні. Вплив на виникнення та розвиток стоматологічних 

захворювань. 

35.Основні контамінанти харчових продуктів, їх класифікація, вплив на 

організм. 

36. Карієсогенні чинники (нутрієнти, продукти). Шляхи профілактики. 

37.Вторинні аліментарні захворювання, що обумовлені патологією 

гепатобіліарної системи, захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ). 

38.Вторинні аліментарні захворювання, що обумовлені патологією опорно-

рухового апарату, хворобами сечовидільної системи. 

39.Вторинні аліментарні захворювання, що обумовлені порушенням імунного 

статусу, органів кровотворення тощо. 

40.Вплив нутрієнтів на процеси перекисного окислення. Спеціальні 

антиоксидантні продукти. 

41.Дієтопрофілактика онкологічних захворювань. 

42.Особливості та фізіологічні передумови харчування, специфічний вплив 

нутрієнтів, принципи та спеціальні продукти харчування для дітей і підлітків. 

43.Особливості та фізіологічні передумови харчування, специфічний вплив 

нутрієнтів, принципи та спеціальні продукти харчування для людей похилого віку. 

44.Особливості та фізіологічні передумови харчування, специфічний вплив 

нутрієнтів, принципи та спеціальні продукти харчування для вагітних жінок і 

матерів годувальниць. 

45.Особливості та фізіологічні передумови харчування, специфічний вплив 

нутрієнтів, принципи та спеціальні продукти харчування для робітників розумової 

та фізичної праці. 

46.Особливості та фізіологічні передумови харчування, специфічний вплив 

нутрієнтів, принципи та спеціальні продукти харчування для спортсменів. 

47.Вплив іонізуючого випромінювання на організм. Особливості харчування 

осіб, що зазнали вплив зовнішнього та внутрішнього опромінення та осіб, що 

мешкають в регіонах з підвищеним радіаційним забрудненням. 

48.Значення лікувальних та дієтичних продуктів, показання та 

протипоказання до їх застосування.  

49.Особливості застосування спеціальних продуктів лікувально-

профілактичного призначення, їх характеристика. 

50. Аліментарна профілактика основних стоматологічних захворювань.  

51.Поняття про дієтичні добавки, їх призначення, класифікація, застосування 

у харчовій промисловості.  

52.Генетично-модифіковані харчові продукти. Медичні аспекти застосування 

їх в харчуванні населення. 

53. Аліментарні чинники ризику основних стоматологічних захворювань 

(карієсогенні, демініралізуючі, протизапальні, метаболічні тощо). 

54. Основні напрямки аліментарної профілактики основних стоматологічних 

захворювань, методи та засоби. 

55. Діетологічний супровід захворювань органів ротової порожнини.  

 



Перелік умінь. 

 

Розрахувати індивідуальні потреби організму в основних нутрієнтах. 

Розрахувати та оцінити БМІ Кетле. 

Оцінити індивідуальний харчовий статус, в т.ч. і стоматологічний статус та 

визначити ознаки його порушення. 

Визначити конституційній тип та гармонійності статури. 

Оцінити забезпеченість організму білком.  

Визначити порушення жирового та вуглеводного статусу організму. 

Оцінити клінічні ознаки недостатності вітамінів, мінеральних речовин. 

Розрахувати показник глікемічного індексу для вибору продуктів, що містять 

вуглеводи для окремих категорій населення (осіб з високими енерговитратами, хворих з 

порушенням вуглеводного та жирового обміну, людей переважно розумової праці тощо). 

Оцінити та віднести продукти харчування до основних джерел вітамінів та 

мінеральних речовин. 

Порівняти та віднести харчові продукти до основних джерел білків, незамінних 

амінокислот, жирів, ПНЖК, ПНЖК родини ω3, вуглеводів, харчових волокон.  

Розрахувати рекомендовані добові норми споживання молока та молочних продуктів 

для дорослого населення, дітей, людей похилого віку. 

Скласти порівняльну характеристику та виявити особливості м’яса та морської риби 

за нутрієнтним складом та біологічною цінністю. 

Розрахувати та оцінити основні джерела вітаміну Е, фосфоліпідів, вітамінів групи В 

серед зернових та бобових культур. 

Визначити основні джерела вітаміну С та рутину. 

Розрахувати та оцінити основні джерела кальцію, обґрунтувати їх добове 

споживання для профілактики стоматологічних захворювань. 

Розрахувати та оцінити основні джерела йоду, обґрунтувати їх добове споживання 

для профілактики йододефіцитних захворювань щитовидної залози. 

Розрахувати та оцінити основні джерела заліза, обґрунтувати їх добове споживання 

для профілактики залізодефіцитних станів. 

Відкоригувати харчовий раціон онкологічного хворого та пацієнта з ризиком 

розвитку онкозахворювання. 

Розрахувати споживання харчових продуктів для вагітних та лактуючих жінок. 

Розрахувати споживання харчових продуктів для людей похилого віку в залежності 

від фізіологічних потреб. 

Розрахувати споживання харчових продуктів для корекції захворювань 

гепатобіліарної системи, ШКТ, опорно-рухового апарату, порушень імунного статусу, для 

корекції стоматологічного статусу. 

Обґрунтувати рецептури сокових композицій для покращення функціонування 

системи травлення (шлунку, кишківника), інтоксикаційних та дисметаболічних синдромів 

тощо. 

Обґрунтувати рецептури сокових композицій для покращення функціонування 

системи травлення (шлунку, кишківника), інтоксикаційних та дисметаболічних синдромів 

тощо. 



Надавати рекомендації щодо аліментарної профілактиці виникнення основних 

стоматологічних захворювань та діетологічного супроводу захворювань органів ротової 

порожнини.  
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