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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Розвиток фізіології і гігієни
харчування як науки
1.1. Внесок зарубіжних та вітчизняних вчених у розвиток фізіології та гігієни
харчування.
1.2. Класичні теорії харчування.
1.3. Альтернативні теорії харчування.
Тема 2. Основи фізіології харчування
2.1. Значення травної системи в процесах життєдіяльності людини.
2.2. Будова і функції травної системи.
2.3. Травлення їжі в ротовій порожнині.
2.4. Перетравлення їжі в шлунку.
2.5. Регуляції шлункової секреції.
2.6. Травлення їжі в тонкому кишечнику.
2.7. Роль печінки і підшлункової залози в травленні.
2.8. Травлення в товстому кишечнику.
Тема 3. Енергетичний баланс.
Енергетичні витрати і енергетичні потреби організму
3.1. Поняття про основний обмін.
3.2. Специфічно-динамічна дія харчових речовин.
3.3. Енергетичний баланс.
3.4. Методи визначення енерговитрат.
3.5. Фізіологічна потреба людини в енергії і нормування енергетичної цінності
раціонів харчування.
Тема 4. Значення основних харчових речовин в харчуванні людини
4.1. Білки та їх роль у харчуванні людини. Азотиста рівновага. Амінокислоти та
їх значення в харчуванні. Показники біологічної цінності білків. Норми потреб
білка.
4.2. Значення жирів в організмі. Насичені, ненасичені (ПНЖК), їх фізіологічна
роль Поняття харчової та біологічної цінності жирів. Норми потреби у жирах.
4.3. Значення вуглеводів у харчуванні. Їх класифікація та функції в організмі.
Глікемічний індекс. Особливості вживання вуглеводів. Норми потреби
вуглеводів за добу.
4.4. Фізіологічне значення та класифікація вітамінів. Характеристика водо-,
жиророзчинних вітамінів та вітаміноподібних сполук. Основні властивості та
2

джерела вітамінів. Гіпо- і гіпервітамінози. Прояви недостатності вітамінів.
Фізіологічні потреби організму в різних вітамінах.
4.5. Макро- і мікроелементи та їх значення в харчуванні людини. Поняття про
гіпо- та гіпермікроелементози. Фізіологічна потреба організму в макро- і
мікроелементах.
Змістовий модуль № 2
Тема 5. Захисні, антиаліментарні, природні і чужорідні токсичні
компоненти у харчових продуктах
5.1. Захисні компоненти харчових продуктів.
5.2. Антиаліментарні компоненти їжі.
5.3. Природні і чужорідні токсичні компоненти харчових продуктів.
Тема 6. Основи раціонального (здорового) харчування
6.1. Раціональне харчування.
6.2. Режим харчування.
6.3. Основи раціонального здорового харчування різних груп населення.
6.3.1. Харчування дітей та підлітків.
6.3.2. Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування людей похилого
віку.
Тема 7. Харчові отруєння, кишкові інфекції, їх профілактика
7.1. Загальна характеристика та класифікація харчових отруєнь.
7.2. Кишкові інфекції, їх поширенність, причини виникнення, прояви та
профілактика.
Тема 8. Основи санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом і
реконструкцією підприємств харчової промисловості
8.1. Гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки.
8.2. Гігієнічні вимоги до будівель, внутрішнього планування та обладнання
підприємств харчової промисловості.
8.3. Гігієнічні вимоги до санітарно-технічної обробки підприємства харчової
промисловості.
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