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1 . Мета дисципліни --- сформувати  у  студентів  чітке  уявлення  про систему  знань  
щодо впливу  їжі  та  її  компонентів  на  функціонування  основних  фізіологічних систем  
організму ;сформувати  вміння  і  навички  з  організації  системи  оздоровчого  харчування  ,  
способів  збереження  і  зміцнення  здоров’я,раціональної  корекції  складу  тіла  за  
допомогою  здорового ,  раціонального харчування,  а  також  про  значення  та  
можливості   практичного  застосування  окремих  методів  ,  методичних  прийомів  ,  
системних  алгоритмів  аналізу  та   понятійних  елементів  даної  дисципліни  у  галузі  
науки  та  інших  сферах  суспільної  діяльності 
  ( фармакології, нутриціології  тощо ) .  
 
2.Попередні  вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної дисципліни  :  
1.Успішне опанування  навчальних  дисциплін  «Обмін речовин»,«Гігієна з гігієнічною 
експертизою», «Охорона праці в галузі» , «Мікробіологія  з мікробіологічною діагностикою», 
«Біологічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізіологія людини». 
2. Вміння  самостійно  застосовувати  знання  з  основ  харчування, гігієни  харчування, 
основ  фізіології  та  ін..  навчальних  дисциплін  для  рішення  конкретних  науково - 
практичних  задач ; працювати  з  науковою  та  науково -  методичною  літературою. 
3. Володіння  елементарними  навичками  системного  аналізу . 
 
3.Анатація  навчальної  дисципліни : 
Навчальна  дисципліна   «Основи харчування»  є  складовою програми  професійної  
підготовки  фахівців  освітнього  рівня  « Бакалавр»  за  освітньою програмою «Дієтологія»,  
« Основи  харчування»  є   дисципліною,  що  висвітлює  питання  загальних  
закономірностей  і  механізмів формування  уявлень про основні складові харчових 
продуктів, їх значення для здоров’я людини. Харчування – є основним способом підтримання 
життя,  росту,  розвитку,  здоров’я її  працездатності людини. При цьому висвітлюються 
основні елементи їжі, раціональне харчування, гігієнічна характеристика харчових 
продуктів,  визначення  адекватності харчування з калорійності та повноцінності раціонів; 
а  також  окреслює  коло  методів  ,  методичних  підходів  та  алгоритмів  аналізу  ,  які  
можуть  застосовуватися  при  постановці  дослідів  у  суміжних  науках  та  в  рамках  
міждисциплінарних проектів  та  які  вимагають  глибоких  знань  з  основ  харчування . 
   Дисципліна  покликана  узагальнити   уявлення  про фізіологічний вплив  нутрієнтів  їжі  на 
організм  людини . 
 
4.  Завдання  ( навчальні  цілі ): 

1. сформувати уявлення про фізіолого – гігієнічний  вплив  харчових продуктів і       
нутрієнтів  на  стан  здоров’я  та функції організму ; 

2. сформувати  навички  володіння  методами  та  методичними  прийомами 
проведення  визначення  й порівняльного  аналізу  особливостей вивчення  будови  і 
основних  функцій  фізіологічних  систем  організму ; 

3. сформувати  уявлення про  перетворення  їжі  в  організмі  людини  на енергію  та  
структурні  елементи тіла  ; 

4. сформувати уявлення  про особливості   обґрунтування  оптимальних  потреб  в 
енергії  та нутрієнтів  ; 

5. сформувати уявлення  про  вміння  і навички  з організації  системи  здорового 
харчування, способів збереження  і зміцнення здоров’я ,  раціональної корекції  складу  
тіла  з   допомогою  здорового , раціонального харчування.  

   
Згідно  вимог  проекту  Стандарту  вищої  освіти  України (  перший  ( бакалаврський )  
рівень  вищої  освіти  ,  галузь  знань  22 «  Охорона  здоров’я» ,  спеціальність  224  
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«Технології  медичної  діагностики  та  лікування»  дисципліна  забезпечує  набуття  
здобувачами  освіти  наступних  компетентностей :    

 інтегральної :  
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов та вимог; 

  загальних: 
- здатність застосовувати знання з основ раціонального і лікувального 
харчування в практичних ситуаціях; 
- здатність  до  письмової  та  усної   комунікації   українською  мовою  ( 
професійного  спрямування ) ; 
- навички  використання  інформаційних  і  комунікаційних   технологій ; 
- здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
- здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації   з  різних  джерел 
; 
- здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

  спеціальних (фахових , предметних): 
- здатність використовувати  знання  з  математики ,біології та  хімії   в  

обсязі  ,  необхідному  для  досягнення  інших  результатів  освітньої  програми 
; 

- здатність  працювати   та вміти вибирати технологічні засоби з урахуванням  
та  особливостей харчування;  

- характеризувати показники харчового статусу  людини; 

- здатність  обирати  і використовувати  адекватні методи для вивчення  
лікувального  харчування; 

- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої харчуванню 
людини; 

- здатність використовувати  практичні навички  та  вміння при складані  
хронометражу  різних  видів  індивідуальної  діяльності  з  метою 
визначення  добових  енерговитрат;   

- здатність  обирати та користуватись методами статистичного аналізу 
експериментальних результатів; 

- розраховувати фізіологічні  потреби організму в харчових та біологічно 
активних речовин. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 
Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання  
 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 Знати    
1.1. Основні закономірності теорій  

та  концепції  харчування ;  
Лекція, 

практичні  
заняття, 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 

5 
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самостійна 
робота 

відповідей/доповнень; 
знання анатомно – 

фізіологічні  особливості  
травлення. 

1.2. Основи  фізіології ,основи 
раціонального  і лікувального  
харчування    ; 

Лекція, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання  основних  
складових компоненти  

їжі , їх характеристика, 
значення. 

5 

1.3. Знання  теоретичних  і  
практичних  аспектів  впливу  
харчування  на  стан  здоров’я  
людей  різних  груп ; 

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання основних  
поживних  речовин. 

5 

1.4. Методи та методичні прийоми 
визначення властивостей  
окремих  груп  харчових  
продуктів  та  їх  значення для  
зміцнення  здоров’я ; 

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання – білки 
,жири,вуглеводи   їх  

значення в  харчуванні  
людини. 

5 

1.5. Методи  використання  
теплової  обробки  продуктів,  
процеси , які  відбуваються  під  
час  кулінарної  обробки  
продуктів. 

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
знання – вітаміни  , 

мінеральні  речовини  їх  
значення  в  харчуванні  

людини. 

5 

2 Вміти    
2.1. На основі поглиблених знань 

розраховувати фізіологічні  
потреби   організму  в  харчових  
та біологічно  активних  
речовин;   

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання  поділу  продуктів  
харчування за 

функціональними 
призначенями 

5 

2.2. На основі поглиблених знань   
надавати  обґрунтування  
енергетичної   цінності  та  
нутрієнтного  складу  раціону  
харчування ;  

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 
знання шести класів  
поживних  речовин . 

5 

2.3. На основі поглиблених  знань 
уміти  виявляти  статус  
харчування організму   та  його  

Практичні  
заняття, 

самостійна 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 

5 
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порушень ;  робота відповідей/доповнень; 
знання  основ  харчування. 

2.4. На основі поглиблених знань 
вміти  розробляти  практичні  
рекомендації  щодо  організації  
раціонального  харчування  
різних  груп  населення ; 

Лекція, 
практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання  глікемічний  індекс, 
глікемічний  склад. 

5 

2.5. На  основі  поглиблених  знань 
володіти  методикою  
проведення  оцінювання  
харчових  продуктів  за  
гігієнічними  показниками . 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна контрольна 
робота 1, 2; 

оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання оцінювання 
показників  гігієнічної  
експертизи  харчових  

продуктів. 

5 

3 Комунікація    
3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами 
та цільовою аудиторією, ведення 
професійної наукової дискусії;  

Практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей/доповнень; 

знання  правил  здорового  
харчування. 

5 

3.2. Письмово відображувати та 
презентувати результати своїх 
досліджень українською мовою. 

Практичні  
заняття, 

самостійна 
робота 

Оформлення результатів  
показників якості   

продуктів  харчування  та  
їх  придатності  до  

споживання. 

5 

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 
Результати навчання 

дисципліни (код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

Застосовувати сучасні 
математичні методи для  
складання та  розрахунку    
добового раціону  для  осіб  
розумової   праці  ,  студентів ,  
дітей  та  підлітків. 

 +  + + + + + +    

Здійснювати якісний та 
кількісний аналіз білків,  жирів,  
вуглеводів, вітамінів, мінеральних  
речовин використовуючи  
відповідні хімічні методи. 
Використовуючи знання про 
хвороботворні  мікроби , отруйні  
речовини ,  токсичні  речовини , 
здійснювати контроль якості 
харчових  продуктів.. 

 +  + +     +   

Вміти визначати та 
аналізувати основні 

 + + + +    + + + + 
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органолептичні  ,хімічні 
властивості   продуктів  
харчування , що входять до 
складу  готових  страв  (білки, 
жири,  вуглеводи, вітаміни ,  
мінеральні ечовини, харчові  
волокна  ) ,  застосовувати 
знання  при збалансованому  
раціональному  харчуванні. 

Вміти  визначати основні  
чинники, що  впливають  на  
витрати  енергії,   поняття: 
анаболізм , катаболізм ,  
метаболізм , калорія , Ват, Мет,  
енергія. Регуляція  вживання  їжі  
і запасання  енергії , порушення  
харчування,  невротична  
анорексія , булімія  , порушення 
пов’язане  з  переїданням , 
голодування  ,  ожиріння  ,  
корекція  маси    тіла ,  
збільшення  маси  тіла ,   
зниження  маси  тіла ,  дієти , 
дієтичні препарати  і  пристрої  
,  харчові  добавки.   

+ + + +   + + + + +  

Вміти проводити 
експериментальні дослідження з 
метою визначення впливу  
основних  поживних  речовин    
для  населення. 

+ + + +  + + + +    

Застосувати  сучасні  методи 
лікувального  (дієтичного )  
харчування   у  комплексному  
лікуванні. Дієтотерапія  
являється  фоном  для  усіх видів  
лікування, застосувати при 
лікуванні : енергетичну  цінність 
, хімічний  склад, фізичні  
властивості  їжі ,  повний  
перелік  дозволених  і  
рекомендованих  харчових  
продуктів ,  особливості 
кулінарної  обробки їжі, режим  
харчування.   

 + + + + + + + +    

Застосовувати у професійній 
діяльності методи визначення 
харчових  раціонів і режимів  
харчування  ( дієт )  для  хворих 
людей . 

+ + +  + + + +   + + 
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 7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5.(блок тем Розділу 1)  
– 20 балів / 10 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.3 – 2.5 (блок тем        Розділу 2)  
– 15 балів / 7,5 балів 
3.Практичні  завдання   - РН 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 3.2 - 5 балів / 2,5 балів  
4. Практичні  завдання - РН 1.1 – 1.4, 2.1, 2.3 – 2.5, 3.1,3.2 - 5 балів / 2,5 балів 
5. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 10 балів / 5 балів   
6. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 5 балів / 2,5 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 
за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, 
які оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.2. Максимальна кількість балів, 
яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 
бальною шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх практичних  занять та 
написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 
під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання практичних  занять Розділу 1, визначення рівня знання 
здобувачем освіти  – по завершенні лекцій та тематичних практичних  занять з Розділу 2.  

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 
проведення практичних  занять.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 
 
 
 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план * 
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№ 
п/п 

Назва  теми Кількість годин 

 

Л
ек

ц
ії 

  П
ра

кт
ич

н
і  

за
н

ят
т

я.
 

К
он

су
ль

т
ац

ії 

С
ам

ос
т

ій
н

а 
ро

бо
т

а*
 

1 Розділ 1. Харчування  здорової  людини. 10 16  28 

2 Лекція 1. Роль харчування  в  процесах  життєдіяльності  
організму . Теорія  та  концепції харчування.  

2    

3 
Практичне  заняття 1. Історія розвитку харчування. 
Анатомо -   фізіологічні особливості  травлення.  

 2   

4 Самостійна робота. Розвиток  харчування  в  різні 
періоди  життя  людини.. Розподіл  продуктів  за  
функціональними  призначеннями . Значення  води для  
людського   організму. Особливості  харчування   
населення  України . Світло  його значення  для  організму  
людини. 

   

8 

5 Лекція 2. Основні  складові   компоненти  їжі  (білки , 
жири,  вуглеводи ,  мікроелементи  і  мікроелементи  ,  
вода  і  питний  режим )  їх  характеристика  ,  значення. 

2    

6 
Практичне  заняття  2.Теплова  обробка продуктів  
харчування. Процеси ,  які  відбуваються  під  час   
кулінарної  обробки  продуктів . 

 4   

7 Самостійна робота. Основи  травлення , органи  що  
входять  до  системи травлення . Функціональне  
значення товстої  кишки   в  системі  травлення  .     
Кількості   ПНЖК   омега – 3  у  раціоні  харчування.  
Фосфоліпіди  їх  біологічна  роль .  Полі ненасичені  жирні  
кислоти  .  Класифікація  вуглеводів.  Модифіковані  
крохмалів . Біологічні  властивості  кальцію  . Біологічні  
властивості  фосфору ,магнію , калію, натрію ,  заліза . 
Вплив  технологічних  прийомів  на  вміст  білків . Харчові  
волокна  біологічна  роль  у  харчуванні  людини . 
Біологічна  роль азотовмісних  екстрактивних  речовин  
та  пуринових  основ. Характеристика  шести  класів   
поживних  речовин. 

   

8 

8 Лекція 3. Характеристика  основних  продуктів 
харчування  (молоко і  молочні  продукти ,  м'ясо, риба  і  
продукти  моря  ,  харчові  жири .  зернові  продукти ,  
овочі ,фрукти  і  ягоди , гриби ,  цукрові  продукти ).  

2    

9 Практичне  заняття 3. Вплив  технологічних процесів   
на  біологічну  цінність (молоко і  молочні  продукти ,  
м'ясо, риба  і  продукти  моря  ,  харчові  жири .  зернові  
продукти ,  овочі ,фрукти  і  ягоди , гриби ,  цукрові  
продукти) . 

 4   

10 Самостійна робота. Джерела  білків  у  харчуванні. 
Біологічна  функція  жирів . Холестерин  , ліпопротеїдні  
комплекси , їх  роль   в  організмі   та  розвитку    
атеросклерозу . Гідрогенізовані  жири,  продукти  

   

6 
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харчування  що  їх  містять  та  негативні  наслідки  їх  
споживання . Джерела  вуглеводів  у  харчуванні. 
Біологічні функції    мінеральних  речовин. Поняття 
функції  вітамінів :  авітаміноз , гіповітаміноз , 
гіпервітаміноз .  Формування   поняття   верхні  межі  
вживання  для  поживних  речовин  і  харчових  
компонентів . 

11 

Лекція 4 . Роль  збалансованого  раціонального  
харчування  у  формуванні   та  зміцненні  здоров’я  (  
раціональне  харчування  ,  режим  харчування ,  
складання  і  розрахунок  добового  раціону ) .  

2    

12 
Практичне  заняття  4. Принципи  раціонального  
харчування . Піраміда  харчування . 

 2   

13 Самостійна робота.  Особливості   травлення  в різних  
відділах  ШКТ . Загальна  характеристика   продуктів  
харчування . Стан  води  в  організмі, біологічні  функції  
вільної,  гідратаційної  ,  іммобілізованої  води . Загальна  
характеристика співвідношення  основних  поживних  
речовин  ,що  рекомендується   для  населення . Історія  
формування  п’яти  груп  продуктів  харчування . Вплив  
дегідратації    на  деякі    фізіологічні   параметри  і  
м’язову  діяльність . Формування  ознак порушень  
харчування. Складові витрати  енергії ( основний  обмін , 
цілеспрямована   рухова  активність  , м’язова 
активність не  пов’язана з   
фізичним   навантаженням , специфічна динамічна  дія  
їжі ) . 
  

   

6 

14 

Практичне  заняття  5.  Складання  та  розрахунок  
добового  раціону  для   дітей  та  підлітків,  розумової  
праці  ,  студентів , похилого  та  старечого  віку,  
спортсменів  під  час  систематичних  тренувань.    

 4   

15 Модульна  контрольна  робота 1 2    

16 
Розділ 2. ОСНОВИ  ЛІКУВАЛЬНОГО  ХАРЧУВАННЯ . ОСОБЛИВОСТІ  

КОРЕКЦІЇ  МАСИ  ТІЛА . 
6 12  16 

17 Лекція 6. Значення  лікувально -  дієтичного харчування  у  
відновленні  здоров’я   
( характеристика  дієт , розвантажувальні  дієти ) .  

2   
 

18 

Практичні  заняття 6. Дієтичне  харчування  і  
характеристика дієт ,  вміст   в  них  харчових  
продуктів,    значення , розвантажувальні дієти , види , 
значення. 

 6  

 

19 
Лекція 7. Нетрадиційні  види  харчування  як метод  
оздоровлення  і  профілактики. 

2   
 

20 Самостійна робота. Способи  теплової  обробки   
найпоширеніші  у  лікувальному  харчуванні .  Особливості  
приготування  страв  для  лікувального  харчування .  Способи   
теплової  обробки  обробки  овочів  доцільно  
використовувати   у    технологіях  овочевих  страв  
лікувально – профілактичного  призначення  . Загальна  
характеристика  харчової  та  біологічної  цінності 

   

8 
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десертних  овочів застосованих  у  лікувальному  харчуванні . 
Харчові  додатки  та їх  вплив   на  здоров’я . Роль  
алкогольних  напоїв  ,  наркотичних  засобів  ,  кави ,  паління  у  
харчуванні людини . 

21 Лекція 8 . Контроль  маси  тіла . Енергетика  і  
інтенсивність  метаболізму . 

2   
 

22 
Практичні  заняття 8. Нетрадиційне  
харчування : вегетаріанство ,  
сироїдіння  ,  роздільне  харчування  та ін. . 

 2  
 

23 

Практичні  заняття  9. Регуляція вживання  їжі і  
запасання    енергії  .  Порушення  харчування  . Корекція  
маси  тіла . Дієти, дієтичні приправи  і  пристрої .  
Харчові  добавки .  

 4  

 

24 Самостійна робота 8.Загальна  характеристика   механізму   
короткочасної  ,  проміжної  і  довготривалої  регуляції   
вживання  їжі  .  Характеристика  поняття  порушення   
харчування.   Загальна  характеристика  ознак  поведінки 
переїдання -  очищення . Методи  визначення  
« ожиріння» ,  « надлишок  ваги»,   « дефіцит  маси  тіла» . 
Причини  що  приводять  до  ожиріння   . Методи  та  дієти  ,  
що  використовуються  у  боротьбі  з  надмірною  вагою . 
Низько вуглеводна  високо протеїнова    концепція  харчування  
як  найбільш  фізіологічний  механізм  корекції  ваги . 
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25 Модульна  контрольна  робота 2    2 

26 Консультації   2  

27 ВСЬОГО 16 28 2 44 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 16 год. 
Лабораторні роботи – 28 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 44 год. 
 

 

12. Рекомендовані  джерела : 

Основні: (Базові) 

1. Карпенко П.О., Пересічна  С.М,,  Грищенко І. М., Мельничук  Н.О.  « Основи 
раціонального     і  лікувального  харчування», Навчальний посібник . - 2011.-504  с. 

2. Павлоцька  Л.Ф., Дуденко  Н. В., Димитрієвич   «Основи   фізіології,  гігієни 
харчування та проблеми  безпеки  харчових  продуктів» . Навчальний посібник . 2007- 441 с. 

3.  Міхеєнко  О. І. «Основи   раціононального   та  оздоровчого  харчування», 
Навчальний  посібник .-2017.- 189  с. 

4. Шумило Г.І. « Технологія  приготування їжі» .  Навч.  посіб. – К.  Кондор  .- 2016.-
506 с. 

5. Пересічний М.І.  Пересічна  С.М. Антонюк І.Ю. , Опорний конспект лекцій з 
Дисципліни « Технологія  продуктів  харчування» Київ . Кондор . 2006  
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 6. Ростовський  В.С.  . Методичні рекомендації  підготовлені   на  допомогу  
викладачам   при  плануванні   та організації   самостійної  роботи    учнів  з  предмету  
Технологія приготування їжі . «Теоретичні основи  технології  громадського  харчування».  
Київ . Кондор. – 2006 

7.Зубар Н.М. ,  Руль  Ю.В., Булгакова   Фізіологія харчування, практикум. Київ  ,центр  
учбової  літератури   2013.- 208 с. 

8.  Монастырский  К.  Функциональное питание.-  Ageless  Press, 2004.-322 с. 
9.Швеця  О. В. Організація  лікувального  харчування  в  закладах  охорони  здоров’я 

України . -  К. : КІМ.  2016. – 368 с.  

 Додаткова: 

10. Франко  О. І. « Практична кухня» . Львів  Каменер ,1992 
11. Сборик  рецептур блюд диетического  питания  для  предприятий общественного       

питания ,  Институт питания АМН СССР.- К.:Техника,1989.- 407 с. 
12. Доцяк  В.С. Українська кухня .- Львів .1998, -556с.  
13. Смирнова  Л.  Раздельное питание  - Минск : Харвест, 2007.-64 с. 
14.Олейник  С.А. ,Гуниной Л. М.  Спортивная  фармакология  и диетология .- М.: ООО  

И .Д.Вильямс, 2008.-256 с.  
15. Доценко  В.А. , Моссийчук  Л.В. Болезни избыточного и  недостаточного питания 

: учебное пособие :  ФОЛИАНТ  ,2004.- 112 с. 


