
 



 

 
 
  



1. Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичних та 

практичних основ Трофології, усвідомленні значення її для гармонійного розвитку 

суспільства, в. т. ч. і за рахунок набуття знань щодо закономірностей живлення біоти в 

трофосфері та правильного харчування людини якісними, безпечними, корисними, 

смачними, в асортименті та оптимумі стравами. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 150 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 3 

Освітній ступінь: 

магістр 

24 год. 4 год 

Практичні 

26 год  8 год 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

100 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

завдання, мету, завдання і об’єкти трофології; 

- особливості систематики, класифікації та  розвитку біоти; 

- особливості життя, житлового та навколишнього середовища біоти; 

- особливості вирощування та зберігання  рослинної продукції; 

- особливості біології, екології та життєвих умов людини; 

студент повинен вміти: 

- визначити згідно методичних матеріалів видовий склад домінантної біоти 

органічного світу, та характер його живлення ; 

- з’ясовувати особливості біології, трофології та екології конкретного біологічного виду; 

- скласти технологію вирощування культур, що використовують для харчування людей; 

- встановити добовий, сезонний, річний, та багаторічний цикл розвитку та харчування  

людини. 

 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

РН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства й уміння 

їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, 

застосовувати сучасні науково-технічні досягнення світової 

культури та цивілізації. 

РН 3. Розширювати знання з англійської та інших мов. 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін.  

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень.  

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин, використовуючи спеціальні знання  

РН 14. Уміти працювати в команді 

РН 17. Володіти знаннями з дотримання безпечних умов праці та охорони 

навколишнього середовища 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 2.  РН 3.  РН 5. РН 7. РН 9. РН 11. РН 14. РН 17. 

ФК 2 + +  +     

ФК 3   +  +  + + 

ФК 5  +  +  +  + 

ФК 8 +  +  +  + + 

ФК 10  +  +    + 

 

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення об'єктів 

регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту 

продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за методиками 

дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими  концепціями захисту і 

карантину рослин. 

ФК 8. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та 

поширення  шкідливих організмів на основі науково-обґрунтованих моделей прогнозу, 

комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності захисної дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують 

високоефективний захист і карантин рослин. 

ФК 10. Здатність проводити логістику у захисті і карантині рослин. 

 

 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 1,0 12,0 12,0 

Практичні заняття 2,0 13,0 26,0 

Самостійна робота 5,0 2,0 10,0 

Модульна контрольна робота* 12,0 1,0 12,0 

Разом:  60 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 3, РН 7 Лк 1-3, Лк 11, Пз 1-5, Пз 13 9,0 16,0 

РН 9, РН 14 Лк 5-7, Лк 12, Пз 10-12, Ср 1 9,0 15,0 

РН 11, РН 17 Лк 4, Лк 8-10, Пз 6-9,Ср 2 10,0 17,0 

РН 5, РН 17 МКР1 8,0 12,0 

Разом: 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування. 

Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка 

розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають 

теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних 

за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 

дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, що 

округлені до цілого числа.  



Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену 

та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Трофологія органічного світу екосистем за трофосферною 

схемою продуценти – консументи - редуценти 

Тема 1 (Т1). Місце трофології в системі наук про життєві процеси. 

Тема 2 (Т2). Трофологічна класифікація та спеціалізація біоти. 

Тема 3 (Т3). Трофологія продуцентів. Принципи розвитку фітології та її 

фітопродуцентології. Інформаційні технології фітопродуцентології. 

Тема 4 (Т4). Трофологія консументів та редуцентів. Трофологія тваринного світу 

(без гексапол). Трофологія гексапод. Трофологія мікробіоти. 

Тема 5 (Т5). Абіотичні чинники впливу на трофологічні процеси біоти. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Теорія і практика трофології людини 

Тема 6 (Т6). Трофологічні принципи людини та організаційно-правова методологія 

її харчування. 

Тема 7 (Т7). Закономірності правильного харчування людини. 

Тема 8 (Т8). Різновидності харчування людини. 

Тема 9 (Т9). Напрямки та системи виробництва сировини для харчування людини.  

Тема 10 (Т10). Законодавча база про харчові продукти та харчові технології для 

правильного харчування  людини. 

 

9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1 

Трофологія органічного світу екосистем за трофосферною схемою  

продуценти – консументи – редуценти 

1 Т1 Місце трофології в системі наук про життєві процеси. 2 0,5 

2 Т2 Трофологічна класифікація та спеціалізація біоти 2 0,5 

3 Т3 Трофологія продуцентів. Принципи розвитку фітології та її 

фітопродуцентології. Інформаційні технології 

фітопродуцентології. 

2 0,5 

4 Т4 Трофологія консументів та редуцентів. Трофологія тваринного 

світу (без гексапол). Трофологія гексапод. Трофологія 

мікробіоти 

4 0,5 

5 Т5 Абіотичні чинники впливу на трофологічні процеси біоти 2 - 

Разом за модуль 1: 12 2 

Змістовий модуль 2 

Теорія і практика трофології людини 

6 Т6 Трофологічні принципи людини та організаційно-правова 2 - 



методологія харчування 

7 Т7 Закономірності  правильного харчування людини 2 0,5 

8 Т8 Різновидності харчування людини 2 0,5 

9 Т9 Напрямки та системи виробництва сировини для харчування 

людини 
4 0,5 

10 Т10 Законодавча база про харчові продукти та харчові технології для 

правильного харчування  людини 
2 0,5 

Разом за модуль 2: 12 2 

Разом 24 4 
 

10. Теми практичних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1 

Трофологічні ланки органічного світу та особливості живлення біоти 

1 Т1 Закономірності життєвих процесів  біоти при гармонізації в 

єдину систему Біології, Трофології, Екології та її Абіології . 
1 0,5 

2 Т2 Абіотичні чинники впливу на життєві процеси та живлення 

біоти. 

1 0,5 

3 Т3 Особливості живлення вірусів та вірусних хвороб. 1 0,5 

4 Т4 Особливості живлення архей, бактерій, особливо тих, що 

викликають бактеріальні хвороби.  
1 0,5 

5 Т5 Особливості живлення грибів  1 0,5 

6 Т6 Особливості живлення тваринного світу (без гексапод) 1 - 

7 Т7 Особливості живлення гексапод, їх ентогнат та комах. 1 - 

8 Т8 Особливості живлення рослин - продуцентів. 1 0,5 

Разом за модуль 1: 8 3 

Змістовий модуль 2 Методологія правильного харчування людини 

9 Т9 Законодавчі та нормативні бази щодо правильного харчування 

людини. 
2 0,5 

10 Т10 Особливості живлення видів біоти на тілі та в ендосистемі 

людини. 
2 0,5 

11 Т11 Механізм, енергетизм та концепцій харчування людини. 2 1 

12 Т12 Напрямки та різновидності харчування людини 2  

13 Т13 Напрямки виробництва рослинної, тваринної та 

мікробіологічної продукції і страв для харчування людини. 
2 0,5 

14 Т14 Виробництво продукції культурних фітоценозів для харчування 

людини.  
2 0,5 

15 Т15 Інформаційні технології виробництва фітопродукції для 

харчування людини. 
2 0,5 

16 Т16 Роль води та водних продуктів для харчування людини. 2 1 

17 Т17 Міжнародні стандарти безпеки правильного харчування 

людини. 
2 0,5 

Разом за модуль 2: 18 5 

Разом 26 8 

 



11. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1  

Трофологічні ланки органічного світу та особливості живлення біоти 

1 Т1 Біота тварин (без гексапод),  їх трофічна та біологічна характеристика. 8 16 

2 Т2 Біота гексапод,  їх трофічна та біологічна характеристика. 8 10 

3 Т3 Абіологія як наука, її предмет, мета та завдання.при живленні біоти та 

харчуівнні людини 
10 10 

4 Т4 Біота рослин,  їх трофічна та біологічна характеристика 6 16 

5 Т5 Біота водоростей та, мохоподібних, їх трофічна та біологічна 

характеристика. 
8 12 

Разом за модуль 1: 40 64 

Змістовий модуль 2  

Методологія правильного харчування людини 

6 Т4 Дитяча та шкільна трофологія, її особливості. 12 8 

7 Т5 Юнацька  трофологія, її особливості. Трофологія середнього віку, її 

особливості 
14 18 

8 Т6 Лікувальна трофологія, її особливості. Дієтична трофологія, її 

особливості 
10 12 

9 Т7 Едафічна трофологія, її особливості. Водна трофологія, її 

особливості. 
8 10 

10 Т8 Концепція органічного виробництва для харчування населення. 4 8 

11 Т9 Роль води в трофології людини. 6 10 

12  Процес дихання людей та його значення в харчуванні. 6 8 

Разом за модуль 2: 60 74 

Разом 100 138 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторіях із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання . 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Вигера С. М. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх 

біорізноманіття : монографія. Київ : НУБіП України, 2013. 340 с. 

2. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів : монографія. 

Київ : ЦП “Компринт”, 2015. 398 с. 

3. Вигера С. М. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування 

фітонцидно-лікарських рослин : навчальний посібник. Житомир: Рута, 2009. 296 с. 

4. Вигера С. М. Обгрунтування новітнього в Україні напряму Трофологія в системі 
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