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Силабус курсу «Основи фізіології та гігієни харчування» 

2018-2019 навчального року 

 

Назва курсу  Основи фізіології та гігієни харчування 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241  Готельно-

ресторанна справа 

Викладачі курсу Філь Марія Іванівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

merifil.ua@gmail.com,  

https://geography.lnu.edu.ua/employee/fil-mariya-ivanivna, м. Львів,  

в. Дорошенка 41, 1 в – каб. 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи 

корпоративну пошту. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. Для прикладу: щосереди, 15:00-

16:30 год. (Дорошенка, 41, ауд.6)  

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

- Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фізіології та гігієни 

харчування» є: ознайомити майбутніх фахівців ресторанного господарства з 

впливу їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних 

систем організму; 

- біологічно активних речовин, здатних підвищувати імунітет; 

- шляхів харчування спрямованих на підвищення імунітету; 

- нових прогресивних технологій виробництва продуктів оздоровчого 

харчування та біологічно активних добавок (БАД) з різної рослинної 

сировини; 

- основних процесів, що відбуваються під час виробництва нових БАД; 

- асортименту традиційних та нових продуктів імуномодулюючої дії та їх 

конкурентоспроможності, нового покоління продуктів імуномодулюючої дії, 

що є на міжнародному ринку та в Україні, перспектив їх виробництва; 

- навичок з виробничої та дослідницької роботи в харчовій галузі, 

необхідних для ефективної інженерної діяльності за спеціальністю. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Основи фізіології та гігієни харчування» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для освітньої 

програми бакалавра, яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» є 

придбання студентами необхідного комплексу знань та вмінь, а також 

навичок для наступної виробничої та дослідницької роботи в харчовій галузі. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : Підручник. Затв. 

МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

2. Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. – Ч. 

ІІ. Основи гігієни та безпеки харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с. 

3. Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми 

безпеки харчових продуктів: Навчальний посібник / Л.Ф.Павлоцька, 

Н.В.Дуденко, Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 

441 с. 

4. Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: Здоров’я, 2005. - 

448 с. 

5. Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових виробництв / В.Я.Плахотін, 

І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 

Допоміжна: Окостів О.М. Лікування хвороб внутрішніх органів / О.М. 

Окостів // Мінськ. Вишейша школа, 1997. 

Тривалість курсу 180 год. 

Обсяг курсу 120 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних 

занять та 56 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

знати: 

- основні поняття про імунітет та продукти харчування, що здатні 

його підвищувати; 

- функції і процеси життєдіяльності організму в цілому, його органів, тканин, 

клітин; 

- особливості перетворення в організмі людини нутрієнтів їжі на енергію та 

структурні елементи тіла, вплив характеру харчування на стан здоров'я, 

оптимальні норми харчування відповідно до стану організму за конкретних 

умов існування; 

- особливості впливу аліментарного фактора на організм людини і заходи 

щодо попередження захворювань і зміцнення здоров'я та збільшення 

тривалості активного життя шляхом впровадження принципів раціонального 

харчування і вимог до якості і безпеки споживаних харчових продуктів; 

- нові високі технології отримання продуктів оздоровчого харчування, які 

зберігають всі вітаміни та інші БАР; асортимент та основні показники якості 

БАД та продуктів оздоровчого харчування; 

вміти: 

- раціонально складати добові раціони в домашньому та масовому 

харчуванні на основі знань про БАР, що підвищують імунітет, та 

рекомендацій МОЗ України, використовуючи традиційну сировину (фрукти, 

овочі, ягоди, соки з них) та нетрадиційну сировину  продукти бджільництва, 

лікарсько-технічну сировину); визначати вміст БАР, що сприяють 

підвищенню імунітету;  

- створювати нові продукти оздоровчого харчування з високим вмістом 

вітамінів, природних імуномодуляторів та ін. 

Ключові слова Продукти харчування, БАД, здоровя, імунітет, раціон. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 
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зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і 

очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається 

отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної 

інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-

заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані 

індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння 

тем. 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Основи фізіології та 

гігієни харчування» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік – 3 семестр 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох дисциплін 

(зокрема основи готельно-ресторанного господарства, організація готельного 

господарства, технологія продукції ресторанного господарства) достатніх для 

сприйняття категоріального апарату організації ресторанного господарства. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусія, бесіда. 

Необхідне 

обладнання 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими 

як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття : максимальна кількість балів_50 _ 

•  залік: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано 

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано 

(без права 

перездачі) 
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Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 
МКР 1 

5 балів 

МКР 2 

5 балів 

Підсум-ковий 

тест (екзамен) 

Сума  

ЗМ-1 
10 балів 

ЗМ-2 
10 балів 

ЗМ-3 
10 балів 

ЗМ-4 
10 балів 

Т
 1

 

Т
 2

 

Т
 3

 

Т
 4

 

Т
 5

 

Т
 6

 

Т
 7

 

Т
 8

 

Т
 9

 

Т
 1

0
 

Т
  
1
1

 

Т
 1

2
 

Т
 1

3
 

Т
  
1
4

 

 

Т
  
1
5

 

 

Т
 1

6
 

Т
  
1
7

 

Т
 1

8
 

Т
 1

9
 

 

50 

 

100 

Т 1 – Т 19 (теми практичних занять) 

ЗМ 1…ЗМ 4 – змістовий модуль 

МКР – модульна контрольна робота 

Питання до заліку 

чи екзамену 
1. Загальні закономірності процесів травлення.  

2. Процеси травлення у ротовій порожнині. 

3. Фізіологічні основи органолептичної оцінки якості їжі.  

4. Процеси травлення у шлунку та вплив продуктів і технологічних факторів 

на них. 

5. Травлення у дванадцятипалій кишці.  

6. Роль підшлункової залози та печінки у процесах травлення. Травлення в 

тонкому кишечнику.  

7. Фізіологічні основи і значення вчення про порожнинне, пристінкове та 

внутрішньоклітинне травлення. 

8. Травлення у товстому кишечнику. Асиміляція їжі організмом. 

Особливості засвоєння нутрієнтів. Фізіологічні основи голоду і 

насичення. 

9. Фізіолого-гігієнічні основи нейрогуморальної регуляції функцій 

організму. 

Особливості будови нервової системи та сучасні уявлення про діяльність 

нервової системи. Гуморальна система регуляції. Функції окремих залоз 

внутрішньої секреції. Вплив структури та характеру харчування на 

нейрогуморальні процеси. 

10. Фізіолого-гігієнічні основи діяльності серцево-судинної системи. Роль 

харчування у функціонуванні серцево-судинної системи. 

11. Фізіолого-гігієнічне значення білків та наслідки їхнього надлишку і 

дефіциту у раціонах харчування. Фізіолого-гігієнічна роль амінокислот. 

Фізіологічні основи нормування білка у раціонах харчування. Поняття 

біологічної цінності білків та методи визначення. Засвоєння білків. 

Фізіолого-гігієнічні заходи щодо поліпшення білкового харчування. 

12. Характеристика ліпідів їжі. Фізіолого-гігієнічна роль жирів, жирних 

кислот та наслідки надлишку і нестачі їх у харчовому раціоні. Фізіолого-

гігієнічна роль фосфоліпідів та стеринів. 

13. Поняття харчової та біологічної цінності жирів. 

Фізіолого-гігієнічне обґрунтування норм споживання ліпідів. 

14. Характеристика та функції вуглеводів. Глікемічний індекс доступних 

вуглеводів. Фізіолого-гігієнічна роль доступних вуглеводів та наслідки 

надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні. Фізіолого-гігієнічна роль 

недоступних вуглеводів та наслідки надлишку та дефіциту їх у харчовому 
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раціоні. Фізіологічні основи нормування споживання вуглеводів. 

15. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів. Участь вітамінів і мінеральних 

речовин у фізіологічних функціях.  

16. Основні джерела та фізіологічна потреба увітамінах і мінеральних 

речовинах.  

17. Причини розвитку вітамінної недостатності та заходи щодо боротьби з 

гіповітамінозами.  

18. Особливості засвоєння мінеральних речовин, основні джерела та 

фізіологічні норми їх споживання. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди 
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СХЕМА КУРСУ «Основи фізіології та гігієни харчування» 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

Занять, 

ще не 

було 

Тема 1-2. Харчування людини 

як медико-біологічна та 

соціально-економічна 

проблема 

Харчування і стан здоров'я 

населення. Функції їжі та 

фактори їх забезпечення. 

Біологічна дія їжі та різновиди 

харчування. Розвиток науки про 

харчування. Предмет і завдання 

дисципліни. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год 

на 

практичному 

занятті 

 

2 
Тема 3-4. Система травлення і 

процеси травлення 

 Загальні закономірності процесів 

травлення. Процеси травлення у 

ротовій порожнині. Фізіологічні 

основи органолептичної оцінки 

якості їжі. Процеси травлення у 

шлунку та вплив продуктів і 

технологічних факторів на них. 

Травлення у дванадцятипалій кишці. 

Роль підшлункової залози та печінки 

у процесах травлення. Травлення в 

тонкому кишечнику. Фізіологічні 

основи і значення вчення про 

порожнинне, пристінкове та 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я. 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
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3внутрішньоклітинне травлення. 

Травлення у товстому кишечнику. 

Асиміляція їжі організмом. 

Особливості засвоєння нутрієнтів. 

Фізіологічні основи голоду і 

насичення. 

 

3 
Тема 5-6. Вплив харчування 

на функціонування основних 

систем організму людини 

Фізіолого-гігієнічні основи 

нейрогуморальної регуляції 

функцій організму. 

Особливості будови нервової 

системи та сучасні уявлення 

про діяльність нервової 

системи. Гуморальна система 

регуляції. Функції окремих 

залоз внутрішньої секреції. 

Вплив структури та характеру 

харчування на нейрогуморальні 

процеси. 

Фізіолого-гігієнічні основи 

діяльності серцево-судинної 

системи. Роль харчування у 

функціонуванні серцево-

судинної системи. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

Підготувати 

питання по 

темі  

2/2 год 

на 

практичному 

занятті 
 

4 
Тема 7-8. Фізіолого-гігієнічне 

значення білків 

Фізіолого-гігієнічне значення 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
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білків та наслідки їхнього 

надлишку і дефіциту у раціонах 

харчування. Фізіолого-

гігієнічна роль амінокислот. 

Фізіологічні основи нормування 

білка у раціонах харчування. 

Поняття біологічної цінності 

білків та методи визначення. 

Засвоєння білків. Фізіолого-

гігієнічні заходи щодо 

поліпшення білкового 

харчування. 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

5 
Тема 9-10. Фізіолого-гігієнічне 

значення ліпідів 

Характеристика ліпідів їжі. 

Фізіолого-гігієнічна роль жирів, 

жирних кислот 

та наслідки надлишку і нестачі 

їх у харчовому раціоні. 

Фізіолого-гігієнічна роль 

фосфоліпідів та стеринів. 

Поняття харчової та біологічної 

цінності жирів. 

Фізіолого-гігієнічне 

обґрунтування норм 

споживання ліпідів. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 

Підготувати 

питання по 

темі  

2/2 год 

Змістовий 

модуль 1 

на 

практичному 

занятті 

 

 

6 
Тема 11-12. Фізіолого-

гігієнічне значення вуглеводів 

Характеристика та функції 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Підготувати 

питання по 

темі №6 

2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
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вуглеводів. Глікемічний індекс 

доступних 

вуглеводів. Фізіолого-гігієнічна 

роль доступних вуглеводів та 

наслідки надлишку і дефіциту 

їх у харчовому раціоні. 

Фізіолого-гігієнічна роль 

недоступних вуглеводів та 

наслідки надлишку та дефіциту 

їх у харчовому раціоні. 

Фізіологічні основи нормування 

споживання вуглеводів. 

я Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

7 
Тема 13-14. Фізіолого-

гігієнічне значення вітамінів і 

мінеральних речовин та 

проблема забезпечення ними 

організму 

Фізіолого-гігієнічне значення 

вітамінів. Участь вітамінів і 

мінеральних 

речовин у фізіологічних 

функціях. Основні джерела та 

фізіологічна потреба увітамінах 

і мінеральних речовинах. 

Причини розвитку вітамінної 

недостатності та заходи щодо 

боротьби з гіповітамінозами. 

Особливості засвоєння 

мінеральних речовин, основні 

джерела та фізіологічні норми 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
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їх споживання. 
8 

Тема 15-16. Фізіолого-

гігієнічна характеристика 

основних харчових продуктів 

та їхніх компонентів 

Негативний вплив 

надмірного споживання 

деяких харчових речовин. 
Фізіологічне значення та 

гігієнічна оцінка продуктів 

тваринного походження. 

Фізіологічне значення та 

гігієнічна оцінка продуктів 

рослинного походження 
 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Доповідь, 

бесіда, 

обговоренн

я 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
 

9 
Тема 17. Фізіолого-гігієнічні 

основи харчування різних 

вікових та професійних груп 

населення 

Фізіолого-гігієнічні основи 

раціонального харчування 

людей розумової 

праці. Фізіолого-гігієнічні 

основи раціонального 

харчування робітників 

середньої та важкої фізичної 

праці. Фізіологічні особливості 

організму дітей і підлітків та 

принципи їхнього 

раціонального харчування. 

Лекційне / 

практичне 

заняття 

Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : 

Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ / Н. М. Зубар. – 

К : ЦУЛ, 2010. – 336 с. 

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. 

посіб: У 2 ч. – Ч. ІІ. Основи гігієни та безпеки 

харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф. 

Павлоцька та ін. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2004. – 278 с. 

Павлоцька Л.Ф. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів: Навчальний 

посібник / Л.Ф.Павлоцька, Н.В.Дуденко, 

Л.Р.Димитрієвич. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 441 с. 

Смоляр В.І. Харчова експертиза / В.І.Смоляр В.І. - К.: 

Здоров’я, 2005. - 448 с. 

Плахотін В.Я. Теоретичні основи харчових 

виробництв / В.Я.Плахотін, І.С.Тюрікова, Г.П.Хомич. 

– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с. 
 

Підготувати 

питання по 

темі 2/2 год. 

на 

практичному 

занятті 
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Фізіолого-гігієнічні основи 

раціонального харчування 

людей похилого віку. 

Фізіолого-гігієнічні основи 

лікувально-профілактичного 

харчування. 
 


