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ПЕРЕДМОВА 

 
Дисципліна «Технологія оздоровчих харчових продуктів» викладається 

після вивчення таких дисциплін як «Основи фізіології та гігієни харчування» і 
«Харчова хімія». 

Предмет навчальної дисципліни «Технологія оздоровчих харчових 
продуктів» охоплює наступні основні об’єкти: 

- групи функціональних компонентів, що входять до складу харчових 
систем, їх оздоровче, значення в процесі профілактичного і лікувального 
харчування; 
- основні групи оздоровчих харчових продуктів і функціональних напоїв. 
Мета навчальної дисципліни – надати теоретичні і практичні знання 

інгредієнтного складу функціональних харчових продуктів, їх харчової цінності 
та оздоровчого впливу на людський організм; нових технологій виробництва 
оздоровчих продуктів харчування, в тому числі для окремо виділених груп 
населення. 

Викладання дисципліни „Технологія оздоровчих харчових продуктів” 
передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

 
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
1.ЗНАТИ: 
 
1.1. Теорії харчування. 
1.2. Систематизацію основних видів харчової продукції. 
1.3. Соціально-економічні передумови створення в Україні індустрії 

здорового харчування. 
1.4. Функції і властивості оздоровчих харчових продуктів. 
1.5. Наукові основи створення функціональних продуктів для окремих 

груп населення. 
1.6. Функціональні компоненти продуктів оздоровчого харчування, їх 

класифікацію і властивості.. 
1.7. Основні групи харчових та біологічно активних добавок і способи 

введення їх до складу оздоровчих харчових продуктів. 
1.8. Властивості нетрадиційної сировини для оздоровчих харчових 

продуктів. 
1.9. Напрями розширення сектору функціональних продуктів. 
1.10. Поняття, визначення, терміни: функціональні харчові продукти, 

харчові волокна, цукрозамінники, пробіотики, пребіотики, харчові добавки, 
біологічно-активні добавки, біокоректори, мікронутрієнти, вітаміни та ін. 
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2. ВМІТИ: 
 
2.1. Визначати функції їжі. 
2.2. Визначати роль функціональних компонентів їжі в оздоровчому 

харчуванні людини. 
2.2. Визначати зв'язок між використаними харчовими і біологічно-

активними добавками і споживчими властивостями оздоровчих харчових 
продуктів. 

2.3. Визначати групи харчових добавок за «Е»-кодифікацією. 
2.4. Складати раціон оздоровчого харчування для окремих верств 

населення. 
2.5. Проводити оцінку безпечності біологічно активних добавок до їжі. 
2.5. Формувати інгредієнтний склад оздоровчих харчових продуктів і 

функціональних напоїв. 
  
Студенти слухають лекції, з ними проводяться практичні заняття. Окрім 

аудиторних занять предмет вивчається студентами самостійно. При вивченні 
дисципліни рекомендується письмово відповісти на питання для самоперевірки, 
що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 
– о знайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 
– прослуховування лекцій згідно навчального плану; 
– практичні заняття з курсу; 
– самостійна робота ( підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 
контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 
– виконання індивідуальних завдань (реферат); 
– консультації з основних розділів курсу; 
– складання заліку з дисципліни. 
Згідно навчального графіку студенти денної форми навчання виконують і 

захищають модульні контрольні роботи, питання до яких вказані далі в 
методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, 
завдання на яку вказане далі в методичних вказівках. Варіант контрольної 
роботи визначається викладачем згідно порядкового номеру студента в 
списках, наданих деканатом. Контрольна робота, яка виконана не у 
відповідності до вказаного варіанту, викладачем не перевіряється і не 
зараховується. У кінці контрольної роботи студенту необхідно навести список 
цитованої літератури, поставити свій підпис і дату. Контрольна робота повинна 
бути виконана у терміни, що визначає навчальний графік, і подана на кафедру 
для перевірки. У випадку неякісного виконання контрольної роботи викладач 
може призначити новий її варіант. Студенти, які не виконали контрольну 
роботу, до складання заліку не допускаються. 
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального 
призначення. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с. 
2. Губергриц А.Я, Линевский Ю.В. Лечебное питание. – К.: Вища школа, 
1989. – 398 с. 
3. Толстогузов В.Б. Новые формы белковой пищи. – М.: Агропромиздат, 
1987. – 303 с. 
4. Рудиченко В Природні харчові сорбенти як чинники здоров’я сучасноі 
людини. – К.: Вища школа, 1997. – 367 с. 
5. Жировые продукты для здорового питания. Современный вигляд. М.: Де 
Ли принт, 2009. – 396 с. 
6. Пономарьов П.Х., Сирохман I. В. Безпека харчових продуктів та 
продовольчої сировини. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 272 с. 
7. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А. Токсичні речовини у харчових 
продуктах та методи їх визначення. – К.: Професіонал, 2007. - 384 с. 
8. Ластухін Ю.О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. 
Властивості. Навчальний посібник. – Львів: Центр Європи, 2009. – 836 с. 
9. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: Колос, 
Колос-Пресс, 2002. – 256 с. 
10. Нечаев А.П и др. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2001. – 256 с. 
11. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. – Санкт-Петербург, «Ut», 
1996. – 240 с. 
12. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки: Энциклопедия. – СПб: ГИОРД, 2004. 
– 808 с. 
13. Крутошникова А., Угер М. Природные и синтетические сладкие 
вещества. – М.: Мир, 1988. – 120 с.  
14. Харламова О.А., Кафка Б.В. Натуральные пищевые красители. – М. 
«Пищевая промышленность», 1979. – 190 с. 
15. Донченко Л.В. История основных пищевых продуктов. – М.: Де Ли 
принт, 2002. – 304 с. 
16. Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов. – М.: Де Ли, 
2000. – 256 с. 
17. Карпович Н.С., Донченко Л.В., Нелина В.В. Пектин. Производство и 
применение. – К.: Урожай, 1989. – 88 с. 
18. Столмакова А.И. Научно-технический прогресс и проблемы питания. – 
К.: Здоров’я, 1987. – 88 с. 
19. Конспект лекцій з курсу «Технологія оздоровчих харчових продуктів» для 
студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» / 
Укл.: А.О.Філінська О.В.Черваков, Т.Г.Філінська – Дніпропетровськ: УДХТУ, 
2011. – 79с.  
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1. Функціональні компоненти оздоровчих харчових продуктів 
 

Тема 1. Розвиток науки про харчування 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні оарактеризувати і 
проаналізувати основні теорії і концепції традиційного і нетрадиційного 
харчування. Дослідити основні етапи формування європейського і українського 
харчування. 

 
Питання для самоперевірки: 
 
1. Антична теорія харчування. 
2. Традиційне і нетрадиційне харчування. 
3. Основні положення класичної теорії збалансованого харчування. 
4. Основні положення теорії адекватного харчування. 
5. Функціонально-гомеостатична теорія харчування. 
6. Основні принципи раціонального харчування, рекомендовані ВООЗ. 
7. Дайте визначення поняття «прихований голод». Причини, що його 

зумовлюють. 
8. Охарактеризуйте основні види вегетаріанства. 
9. Суть редукованого харчування. 
10. Основні принципи роздільного харчування. 
11. Холістична теорія харчування. 
12. Види релігійної дієтики. 
13. Основні періоди формування Європейського харчування. 
14. Особливості харчування населення України. 

 
Тема 2. Харчові продукти функціонального призначення  
 

При вивченні цього розділу студенти повинні визначити значення їжі, її 
властивості і основні функції. Ознайомитися з теоретичними основами і 
процесом формування смакових уподобань. Вивчити класифікацію харчових 
продуктів за призначенням. Дати загальну характеристику компонентів 
харчових продуктів. Ознайомитися з історією і етапами розвитку 
виробництва оздоровчих харчових продуктів, визначити напрями і принципи 
формування їх складу. 
 
Питання для самоперевірки: 
 
1. Систематизація основних видів харчової продукції. 
2. Функції їжі. 
3. Основні макро- і мікронутрієнти їжі. 
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4. Харчова продукція масового споживання. 
5. Продукти дитячого харчування. 
6. Продукти дієтичного і лікувально-профілактичного призначення. 
7. Продукти харчування для окремих груп населення. 
8. Поняття «функціональний харчовий продукт» 
9. Поняття «збагачений харчовий продукт» 
10. Чинники, що обумовлюють потребу людини у функціональних харчових 

продуктах. 
11. Суть функціонального харчування і його значення для людини. 
12. Функції і властивості функціональних продуктів харчування. 
13. Основні напрями формування функціональних харчових продуктів. 
14. Основні принципи формування інгредієнтного складу функціональних 

харчових продуктів. 
15. Правові аспекти функціональних оздоровчих харчових продуктів. 
 
Тема 3. Функціональні компоненти продуктів оздоровчого харчування 
 

 Вивчення даної теми передбачає детальне ознайомлення з теоретичними 
основами і принципами формування складу оздоровчих харчових продуктів, а 
також технологічні прийоми внесення функціональних компонентів в продукти 
оздоровчого харчування. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Класифікація функціональних інгредієнтів оздоровчих харчових 

продуктів. 
2. Харчові продукти як джерела функціональних інгредієнтів оздоровчого 

харчування. 
3. Критерії вибору мікроінгредієнтів для оздоровчих харчових продуктів. 
4. Сумісність окремих функціональних інгредієнтів оздоровчих харчових 

продуктів. 
5. Характеристика способів внесення мікроінгредієнтів у харчові маси. 
6. Вплив функціональних компонентів на властивості продуктів 

оздоровчого харчування. 
 
Тема 4. Пребіотики 
 

При вивченні даної теми студенти повинні визначити фізіологічне 
значення пребіотиків, їх класифікацію і властивості. 

 
Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення терміну «пребіотики». Основні групи пребіотичних сполук, 
їх роль в харчуванні. 

2. Наслідки дефіциту пребіотичних сполук в харчових продуктах. 
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3. Біологічна і фізіологічна дія олігоцукридів, що не засвоюються. 
4. Класи волокноподібних неперетравлюваних олігоцукридів. 
5. Основні класи і функціональні властивості резистентних видів крохмалю. 

 
Тема 5. Пробіотики 
 

При вивченні даної теми студенти повинні визначити фізіологічне 
значення пробіотиків, їх класифікацію і властивості. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Визначення терміну «пробіотики», основні групи пробіотиків. 
2. Функціональне значення пробіотиків в оздоровчих харчових продуктах. 
3. Основними вимогами до мікроорганізмів, що служать основою 

пробіотиків. 
4. Генно-модифіковані пробіотики. 
5. Склад і властивості пробіотичних продуктів. 
6. Біфідо- і лактобактерії в оздоровчих харчових продуктах. 
 
 
Тема 6. Вітаміни і мінеральні речовини функціональних харчових продуктів 
 

При вивченні даної теми студенти повинні визначити фізіологічне 
значення вітамінів і мінеральних речовин, їх класифікацію і властивості. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Основні представники водорозчинних вітамінів, їх значення в харчуванні. 
2. Основні представники жиророзчинних вітамінів, їх фізіологічна роль. 
3. Сумісність вітамінів з функціональними компонентами оздоровчих 

харчових продуктів. 
4. Фізіологічне значення мінеральних речовин, джереда надходження і 

вміст в різних харчових продуктах. 
 
 
Тема 7. Харчові добавки 
 

При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 
видами харчових добавок, їх «Е»-кодифікацією. Вивчити їх склад, технологічні 
властивості і обмеження щодо використання у складі певних груп харчових 
продуктів. 

Питання для самоперевірки: 
 
1. Визначення терміну «харчова добавка», мета використання харчових 

добавок. 
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2. Класифікація харчових добавок. 
3. Характеристика добавок, що забезпечують реологічні властивості 

харчових продуктів. 
4. Гідроколоїди в харчових продуктах. 
5. Рослинні структуроутворювачі. 
6. Природні підсолоджувачі в оздоровчих харчових продуктах. 
7. Суміші харчових добавок в рецептурах харчових продуктів. 
8. Харчові добавки з поліпшеними властивостями. 

 
 

Тема 8. Біологічно активні добавки 
 

При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 
видами біологічно активних добавок, їх класифікацією і фізіологічним 
значенням. Вивчити їх склад, технологічні властивості і обмеження щодо 
використання у складі певних груп харчових продуктів. 

 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення терміну «біологічно активні добавки» (БАД) 
2. Передумови використання БАДів до їжі. 
3. Класифікація БАДів до їжі за походженням. 
4. Функціональне значення БАДів – нутрицевтиків. 
5. Функціональне значення БАДів – парафармацевтиків.  
6. Порядок гігієнічної експертизи і державної реєстрації БАД до їжі. 
7. Основні групи біокоректорів. 

 
 

Тема 9. Харчові волокна 
 

При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 
видами харчових волокон, їх класифікацією і фізіологічним значенням. 
Вивчити їх склад і  технологічні властивості. 

 
Питання для самоперевірки: 
 

1. Основні групи харчових волокон, їх вміст в продуктах. 
2. Класифікація харчових волокон за хімічною природою. 
3. Фізіологічні властивості харчових волокон. 
4. Харчові волокна – ентеросорбенти. Дія ентеросорбентів. 
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Модуль 2. Виробництво оздоровчих харчових продуктів 
 

Тема 10. Функціональні продукти із зернової сировини 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва оздоровчих харчових продуктів із 
зернової сировини, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з 
основними технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 
 

1. Характеристика сировини для виробництва оздоровчих харчових 
продуктів із зернової сировини. 

2. Асортимент збагачених зернових продуктів. 
3. Функціональне призначення збагачених зарнових продуктів. 
4. Біологічно-активні речовини, що містяться в зерновій сировині. 
5. Продукти переробки зерна, збагачені мікронутрієнтами. 
6. Оздоровчі харчові продукти із зернової сировини на основі 

біотехнологій. 
7. Крупи і споріднені продукти функціонального призначення. 
8. Шляхи створення макаронних виробів підвищеної харчової цінності. 
9. Хлібобулочні вироби функціонального спрямування на зерновій основі. 
10. Використання мікронутрієнтів для надання функціональних 

властивостей хлібобулочним виробам. 
11. Характеристика функціональних інгредієнтів хлібобулочних виробів. 
 
 
Тема 11. Кондитерські вироби функціонального спрямування 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва кондитерських виробів 
функціонального спрямування, їх хімічного складу і властивостей. 
Ознайомлення з основними технологічними прийомами, що використовуються 
при створенні функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Загальна характеристика кондитерських виробів. Класифікація. 
2. Цукристі кондитерські вироби цільового спрямування. 
3. Характеристика функціональних інгредієнтів цукристих кондитерських 

виробів. 
4. Кондитерські вироби, що містять про- і пребіотики. 
5. Борошняні кондитерські вироби функціонального призначення. 



 12

6. Функціональні інгредієнти борошняних кондитерських виробів 
функціонального призначення. 

 
 
Тема 12. Напої функціонального призначення 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва напоїв функціонального 
призначення, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з основними 
технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Класифікація напоїв функціонального призначення. 
2. Функціональні інгредієнти напоїв загальнозміцнювальної групи. 
3. Функціональні інгредієнти напоїв профілактичної дії. 
4. Склад і властивості напоїв адаптогенної дії. 
5. Шляхи створення напоїв спеціального призначення. 
 
 
Тема 13. Виробництво функціональних молочних продуктів 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва функціональних молочних 
продуктів, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з основними 
технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Основні групи молочних функціональних продуктів. 
2. Склад і функціональні властивості молочних біопродуктів. 
3. Функціональні інгредієнти і харчові добавки для молочних продуктів. 
4. Функціональні молочні продукти з включенням зернобобових і продуктів 

їх переробки. 
5. Функціональні молочні продукти з використанням нетрадиційної 

сировини. 
6. Молочні оздоровчі харчові продукти зі зміненим білковим, вуглеводним і 

жировим складом. 
7. Молочні продукти з синбіотичними властивостями завдяки використаним 

про- i пребіотикам 
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Тема 14. Виробництво функціональних жирових продуктів 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва функціональних жирових продуктів, 
їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з основними технологічними 
прийомами, що використовуються при створенні функціональних виробів даної 
групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Основні групи функціональних жирових продуктів. 
2. Збагачені рослинні олії. 
3. Спреди з функціональними добавками. 
4. Емульсійні жирові продукти функціонального призначення. 
 
 
Тема 15. Продукти оздоровчого харчування із рибної сировини 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 
функціональних добавок для виробництва продуктів оздоровчого харчування із 
рибної сировини, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з 
основними технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Основні збагачувачі для рибних товарів. 
2. Продукти здорового харчування на основі рибної ікри. 
3. Функціональні консерви і напівфабрикати із рибної сировини. 
 
 
Тема 16. Продукти оздоровчого харчування із м’ясної сировини 

 
Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 

функціональних добавок для виробництва продуктів оздоровчого харчування із 
м’ясної сировини, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з 
основними технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Функціональні м’ясні продукти з використанням сировини тваринного 

походження. 
2. Використання соєвих продуктів для формування м’ясних продуктів 

цільового призначення. 
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3. Використання зернових продуктів у рецептурах м’ясних виробах. 
4. Виробництво оздоровчих харчових продуктів з м’яної сировини вз 

використанням харчових волокон. 
5. Нетрадиційна сировина для виробництва функціональних м’ясних 

продуктів. 
6. Ковбасні вироби і м’ясні копченості функціонального призначення. 
7. Мясні консерви функціонального призначення. 
8. Функціональні м’ясні напівфабрикати. 

 
 

Тема 17. Оздоровчі харчові продукти для окремих груп населення 
 

Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення теоретичних основ 
формування складу і умов виготовлення оздоровчих харчових продуктів для 
різних груп людей різного віку, професій, що проживають в різних умовах. 
Ознайомлення з вимогами до якості і властивостей даних продуктів 
харчування. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Оздоровчі харчові продукти для дітей дошкільного віку. 
2. Оздоровчі харчові продукти для школярів. 
3. Оздоровчі харчові продукти для людей похилого віку. 
4. Принципи формування оздоровчих харчових продуктів для людей, що 

проживають в умовах порушеної екології. 
5. Оптимізація асортименту продуктів профілактичного і лікувально-

профілактичного призначення при різних захворюваннях. 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЛИСЬ НА 

ЛЕКЦІЯХ   

 
Тема: Антиоксиданти. Загальна характеристика і класифікація 
антиоксидантів. Основні рівні антиоксидантного захисту клітини. 
 

При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 
видами харчових добавок, визначити «Е»-кодифікацію антиоксидантів. 
Вивчити їх склад, технологічні властивості. 

 
Питання для самоперевірки: 
 

1. Призначення антиоксидантів, механізм їх дії. 
2. Жиророзчинні антиоксиданти. 
3. Водорозчинні антиоксиданти. 
4. Біоантиоксиданти 
5. Основні рівні антиоксидантного захисту клітини. 
 
 
Тема:  Ентеросорбенти як радіопротектори. Ягоди – радіопротектори  

 
При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 

видами  радіопротекторів. Вивчити їх склад, властивості. Обґрунтувати 
необхідність їх використання в харчових продуктах. 

 

Питання для самоперевірки: 
 
1. Визначення поняття «радіопротектори». 
2. Характеристика харчових волокон, що мають властивості 

радіопротекторів. Природні джерела таких волокон. 
3. Ягоди-радіопротектори, особливості їх використання в оздоровчому 

харчуванні. 
 
 
Тема: Функціональні молочні продукти для дитячого харчування  

 
Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення сировини і 

функціональних добавок для виробництва функціональних молочних продуктів 
для дитячого харчування, їх хімічного складу і властивостей. Ознайомлення з 
основними технологічними прийомами, що використовуються при створенні 
функціональних виробів даної групи харчових продуктів. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Основні групи функціональних молочних продуктів дитячого 
харчування. 
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2. Характеристика функціональних інгредієнтів молочних оздоровчих 
харчових продуктів для харчування дітей. 

 
 
Тема: Оздоровчі харчові продукти для людей різних професій  

 
Вивчення даної теми потребує досконалого вивчення теоретичних основ 

формування складу і умов виготовлення оздоровчих харчових продуктів для 
людей різних професій, що працюють в різних умовах. Ознайомлення з 
вимогами до якості і властивостей даних продуктів харчування. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Особливості харчового раціону службовців. 
2. Оздоровчі харчові продукти в раціоні харчування шахтарів і металургів. 
3. Особливості харчування космонавтів. 
4. Оздоровчі харчові продукти в раціоні військовослужбовців. 
5. Харчування людей, що працюють з хімічними речовинами. 

 
5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

Варіант №1 

 
1. Антична теорія харчування 
2. Функції їжі 
3.Класифікація функціональних інгредієнтів оздоровчих харчових продуктів. 
4. Класифікація БАДів до їжі за походженням 
5. Кондитерські вироби, що мість про- і пребіотики 
 
 
Варіант №2 

 

1. Традиційне і нетрадиційне харчування 
2.Токсичні компоненти їжі 
3. Харчові продукти як джерела функціональних інгредієнтів оздоровчого 
харчування 
4.Визначення терміну «біологічно активні добавки» (БАД) 
5. Склад і властивості напоїв адаптогенної дії 
 

 

Варіант №3 

 
1.Основні положення класичної теорії збалансованого харчування. 
2. Основні макро- і мікронутрієнти їжі 
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3. Критерії вибору мікроінгредієнтів для оздоровчих харчових продуктів 
4. Функціональне значення БАДів – нутрицевтиків 
5. Шляхи створення напоїв спеціального призначення 
 
 

Варіант №4 

 

1. Основні положення теорії адекватного харчування 
2. Харчова продукція масового споживання 
3. Сумісність окремих функціональних інгредієнтів оздоровчих харчових 
продуктів 
4. Функціональне значення БАДів – парафармацевтиків 
5. Основні групи молочних функціональних продуктів 
 
 

Варіант №5 

 
1. Функціонально-гомеостатична теорія харчування. 
2. Продукти дитячого харчування 
3. Характеристика способів внесення мікроінгредієнтів у харчові маси 
4. Порядок гігієнічної експертизи і державної реєстрації БАД до їжі 
5. Склад і функціональні властивості молочних біопродуктів 
 
 

Варіант №6 

 

1.Основні принципи раціонального харчування, рекомендовані ВООЗ. 
2. Продукти дієтичного і лікувально-профілактичного призначення 
3. Вплив функціональних компонентів на властивості продуктів оздоровчого 
харчування 
4. Основні групи біокоректорів 
5. Функціональні молочні продукти з включенням зернобобових і продуктів їх 
переробки 
 
 

 

 

Варіант №7 

 

1. Дайте визначення поняття «прихований голод». Причини, що його 
зумовлюють  
2. Продукти харчування для окремих груп населення 
3. Визначення терміну «пребіотики». Основні групи пребіотичних сполук, їх 
роль в харчуванні 
4. Харчові волокна – ентеросорбенти. Дія ентеросорбентів 
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5. Функціональні молочні продукти з використанням нетрадиційної сировини 
 
 

Варіант №8 

 
1.Охарактеризуйте основні види вегетаріанства. 
2. Поняття «функціональний харчовий продукт» 
3. Наслідки дефіциту пребіотичних сполук в харчових продуктах 
4. Збагачені рослинні олії 
5. Оздоровчі харчові продукти в раціоні військовослужбовців 
 
 

Варіант №9 

 
1. Суть редукованого харчування  
2. Поняття «збагачений харчовий продукт» 
3. Біологічна і фізіологічна дія олігоцукридів, що не засвоюються 
4. Виробництво оздоровчих харчових продуктів з м’яної сировини з 
використанням харчових волокон 
5. Особливості харчування космонавтів 
 
 

Варіант №10 

 
1. Основні принципи роздільного харчування 
2. Чинники, що обумовлюють потребу людини у функціональних харчових 
продуктах 
3. Класи волокноподібних неперетравлюваних олігоцукридів 
4. Продукти здорового харчування на основі рибної ікри 
5. Оздоровчі харчові продукти в раціоні харчування шахтарів і металургів 
 
 

Варіант №11 

 
1. Холістична теорія харчування 
2. Суть функціонального харчування і його значення для людини 
3. Основні класи і функціональні властивості резистентних видів крохмалю 
4. Спреди з функціональними добавками 
5. Особливості харчового раціону «білих комірців» 
 
 

Варіант №12 

 
1. Види релігійної дієтики 
2. Функції і властивості функціональних продуктів харчування 
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3. Визначення терміну «пробіотики», основні групи пробіотиків 
4. Функціональні інгредієнти напоїв профілактичної дії 
5. Емульсійні жирові продукти функціонального призначення 
 
 

Варіант №13 

 

1. Основні періоди формування Європейського харчування 
2. Основні напрями формування функціональних харчових продуктів 
3. Функціональне значення пробіотиків в оздоровчих харчових продуктах 
4. Функціональні інгредієнти напоїв загальнозміцнювальної групи 
5. Оптимізація асортименту продуктів профілактичного і лікувально-
профілактичного призначення при різних захворюваннях 
 
 

Варіант №14 

 
1. Особливості харчування населення України 
2. Основні принципи формування інгредієнтного складу функціональних 
харчових продуктів 
3. Основні вимоги до мікроорганізмів, що служать основою пробіотиків 
4. Класифікація напоїв функціонального призначення 
5. Антична теорія харчування 
 
 

Варіант №15 

 
1. Систематизація основних видів харчової продукції 
2. Правові аспекти функціональних оздоровчих харчових продуктів 
3. Генно-модифіковані пробіотики 
4. Функціональні інгредієнти борошняних кондитерських виробів 
функціонального призначення 
5. Функції їжі 
 
 

 

 

Варіант №16 

 

1. Склад і властивості пробіотичних продуктів.  
2. Борошняні кондитерські вироби функціонального призначення 
3. Основні положення класичної теорії збалансованого харчування. 
4. Основні макро- і мікронутрієнти їжі 
5. Основні групи функціональних молочних продуктів дитячого харчування 
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Варіант №17 

 
1. Основні представники водорозчинних вітамінів, їх значення в харчуванні 
2. Основні групи харчових волокон, їх вміст в продуктах 
3. Характеристика функціональних інгредієнтів цукристих кондитерських 
виробів 
4. Охарактеризуйте основні види вегетаріанства. 
5. Поняття «функціональний харчовий продукт» 
 

 

Варіант №18 

 
1. Біфідо- і лактобактерії в оздоровчих харчових продуктах 
2. Цукристі кондитерські вироби цільового спрямування 
3. Характеристика функціональних інгредієнтів молочних оздоровчих харчових 
продуктів для харчування дітей. 
4. Основні принципи раціонального харчування, рекомендовані ВООЗ. 
5.Продукти дієтичного і лікувально-профілактичного призначення 

 
 

Варіант №19 

 
1. Основні представники жиророзчинних вітамінів, їх фізіологічна роль 
2. Загальна характеристика кондитерських виробів. Класифікація 
3. Оптимізація асортименту продуктів профілактичного і лікувально-
профілактичного призначення при різних захворюваннях 
4. Систематизація основних видів харчової продукції 
5. Правові аспекти функціональних оздоровчих харчових продуктів 
 

 

Варіант №20 

 
1. Сумісність вітамінів з функціональними компонентами оздоровчих харчових 
продуктів 
2. Фізіологічні властивості харчових волокон 
3. Характеристика функціональних інгредієнтів хлібобулочних виробів 
4.Традиційне і нетрадиційне харчування 
5.Токсичні компоненти їжі 

 
 

Варіант №21 

 
1. Фізіологічне значення мінеральних речовин, джереда надходження і вміст в 
різних харчових продуктах 
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2. Використання мікронутрієнтів для надання функціональних властивостей 
хлібобулочним виробам 
3. Особливості харчового раціону «білих комірців» 
4. Водорозчинні антиоксиданти 
5. Основні макро- і мікронутрієнти їжі 

 
 

Варіант №22 

 
1. Визначення терміну «харчова добавка», мета використання харчових добавок 
2. Хлібобулочні вироби функціонального спрямування на зерновій основі 
3.  Правові аспекти функціональних оздоровчих харчових продуктів 
4. Генно-модифіковані пробіотики 
5. Використання зернових продуктів у рецептурах м’ясних виробах 
 

 

Варіант №23 

 
1. Класифікація харчових добавок. 
2. Класифікація харчових волокон за хімічною природою 
3.Шляхи створення макаронних виробів підвищеної харчової цінності. 
4.Поняття «збагачений харчовий продукт» 
5.Біологічна і фізіологічна дія олігоцукридів, що не засвоюються 

 
 

Варіант №24 

 
1. Характеристика добавок, що забезпечують реологічні властивості харчових 
продуктів 
2. Оздоровчі харчові продукти із зернової сировини на основі біотехнологій 
3. Характеристика харчових волокон, що мають властивості радіопротекторів. 
Природні джерела таких волокон. 
4. Ковбасні вироби і м’ясні копченості функціонального призначення. 
5. Особливості харчування людей, що працюють в умовах підвищеної радіації. 

 
Варіант №25 

 
1. Гідроколоїди в харчових продуктах 
2. Крупи і споріднені продукти функціонального призначення 
3. Основні збагачувачі для рибних товарів 
4. Оптимізація асортименту продуктів профілактичного і лікувально-
профілактичного призначення при різних захворюваннях 
5.Принципи роздільного харчування. 
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Варіант №26 

 
1. Рослинні структуроутворювачі 
2. Продукти переробки зерна, збагачені мікронутрієнтами 
3. Молочні продукти з синбіотичними властивостями завдяки використаним 
про- i пребіотикам 
4. Принципи формування оздоровчих харчових продуктів для людей, що 
проживають в умовах порушеної екології 
5. Основні періоди формування Європейського харчування 

 
 

Варіант №27 

 

1. Природні підсолоджувачі в оздоровчих харчових продуктах 
2. Біологічно-активні речовини, що містяться в зерновій сировині. 
3. Функціональні інгредієнти і харчові добавки для молочних продуктів 
4. Використання соєвих продуктів для формування м’ясних продуктів 
цільового призначення 
5. Оздоровчі харчові продукти для людей похилого віку 

 
 

Варіант №28 

 
1. Суміші харчових добавок в рецептурах харчових продуктів 
2. Функціональне призначення збагачених зернових продуктів 
3. Оздоровчі харчові продукти для школярів 
4. Біоантиоксиданти 
5. Основні групи функціональних жирових продуктів 

 
 

Варіант №29 

 
1. Харчові добавки з поліпшеними властивостями 
2. Асортимент збагачених зернових продуктів 
3. Оздоровчі харчові продукти для дітей дошкільного віку 
4. Призначення антиоксидантів, механізм їх дії 
5. Нетрадиційна сировина для виробництва функціональних м’ясних продуктів 
 
 

Варіант №30 

 
1. Передумови використання БАДів до їжі 
2. Характеристика сировини для виробництва оздоровчих харчових продуктів із 
зернової сировини 
3. Харчування людей, що працюють з хімічними речовинами 
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4. Жиророзчинні антиоксиданти 
5 Ягоди-радіопротектори, особливості їх використання в оздоровчому 
харчуванні. 
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