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Змістовий модуль № 1
Теоретичні засади створення, виробництва і використання
оздоровчих продуктів. Оздоровче харчування – реалізація положень
сучасної нутриціології
Тема 1. Оздоровче харчування як практична реалізація уявлень про
ідеальну їжу.
1.1. Сучасні тенденції і проблеми харчування населення України.
1.1.1. Харчування як основний чинник впливу на здоров’я людини
1.1.2. Пріоритетні напрями у створенні в Україні індустрії здорового
харчування.
1.2. Основні терміни оздоровчих харчових продуктів.
1.2.1. Критерії віднесення харчових продуктів до категорії оздоровчих.
1.2.2. Основні категорії функціональних інгредієнтів.
1.3. Використання оздоровчих продуктів у системі відновлення здоров’я
та екологічного захисту населення.
.
Тема 2. Види харчування
2.1. Лікувальне харчування.
2.2. Лікувально-профілактичне та профілактичне харчування.
2.3. Спеціалізоване харчування.
2.3.1. Харчування спортсменів.
2.3.2. Харчування вагітних та годуючих матерів.
2.3.3. Оздоровче харчування.
2.4 Харчування дітей та людей похилого віку.
Тема 3. Натуральні функціональні продукти як джерело отримання
оздоровчих харчових композицій.
3.1. Пшеничні зародки – сировина для отримання композицій
імуномоделюючої дії.
3.2. Зелений чай як профілактичний засіб і харчова біодобавка.
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3.3. Біологічно-активні речовини горіхів та їх використання в харчовій
промисловості.
3.4 Використання топінамбура в створенні функціональних харчових
продуктів.
Змістовий модуль № 2
Основи виробництва оздоровчих продуктів та поліфункціональних
збагачувачів.
Тема 4. Функціональна роль вітамінів, мінеральних речовин та їх
використання для збагачення харчових продуктів.
4.1. Функціональна роль вітамінів та мінеральних речовин в организмі
людини.
4.2. Дефіцит йоду, заліза, кальцію.
4.3. Дефіцит водорозчинних вітамінів.
4.3. Дефіцит жиророзчинних вітамінів.
4.4. Технологічні аспекти підбору функціональних інгредієнтів як
збагачувачів за принципом синергізму дії.
4.5 Токсична і побічна дія вітамінів. Гіпервітаміноз.
4.6 Вплив різних чинників на ступінь стабільності вітамінів. Захист
вітамінів у харчових продуктах.
Тема 5. Функціональні особливості білків та шляхи вирішення
білкового харчування в Україні.
5.1. Роль білкових речовин в організмі людини.
5.1.1. Наслідки дефіциту і надлишку білка в харчуванні.
5.1.2. Роль незамінних амінокислот в організмі людини.
5.2.

Перспективи

використання

білків

олійних

культур

функціональному харчуванні.
5.2.1. Види білкових продуктів з олійного насіння.
5.2.2. Функціонально-технологічні властивості білкових продуктів.
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5.2.3. Використання харчових форм рослинних білків в харчовій
промисловості.
5.6. Методи визначення біологічної цінності білків.
Тема 6. Функціональна роль жирової сировини та її використання
для збагачення харчових продуктів.
6.1. Нові напрямки у створенні жирових продуктів оздоровчого
призначення.
6.1.1. Фосфоліпіди.
6.1.2. Поліненасичені жирні кислоти.
6.1.3. Діацилгліцерини.
6.1.4. Структурні ліпіди.
6.1.5. Етилові ефіри жирних кислот.
6.7. Купажування рослинних олій.
Тема 7. Основні види пробіотиків і пребіотиків. Сучасні тенденції у
виробництві синбіотиків.
7.1. Пробіотики.
7.2. Пребіотики.
7.3. Синбіотики.
7.4 Характеристика функціональних властивостей харчових волокон.
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