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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни полягає у підготовці 

висококваліфікованих фахівців в галузі новітніх технологій виробництва 

оздоровчих харчових продуктів та дієтичних добавок на різних харчових 

середовищах для спецконтингентів – військовосліжбовців, спортсменів, 

туристів, космонавтів тощо. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Загальні підходи до формування національної концепції харчування 

для спецконтингентів. 

2. Оптимізація асортименту оздоровчих харчових продуктів для 

спецконтингентів. 

3. Основні харчові речовини, їх класифікація, характеристика та 

значення для життєдіяльності людини. 



4. Характеристика мікроелементів як компонентів сировини для 

виробництва харчових продуктів спеціального призначення.  

5. Основні принципи створення та використання раціонів харчування 

для спецконтингентів. 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Систематизація складових частин харчових продуктів для 

харчування людей з підвищеним навантаженням. 

2. Макроелементи як компоненти сировини для виробництва харчових 

продуктів спеціального призначення. 

3. Мікроелементи як компоненти сировини для виробництва харчових 

продуктів спеціального призначення. 

4. Стан та перспективи ринку спортивного харчування. 

5. Взаємозалежність режимів харчування від режимів тренувань у 

різних видах спорту. 

6. Складання харчових раціонів для різних груп спортсменів. 

7. Перетворення енергії і загальний обмін речовин. 

8. Адаптація і тренувальний ефект 

9. Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності овочів, 

фруктів, ягід, як інгредієнтів для розроблення нових продуктів для 

спецконтингентів. 

10. Наукові аспекти розроблення харчових раціонів для 

військовослужбовців. 
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