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1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни “Дієтологія” є формування у студентів вмінь і навичок 

організації системи харчування здорової та хворої людини на різних вікових етапах шляхом 

застосування сучасних наукових положень нутриціології та організації харчування в 

лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних установах, а також методів 

профілактики за допомогою спеціально підібраної дієти.  

Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»:  

загальні компетентності: 

 здатність до зберігання, поширювання та збагачування 

культурного потенціалу України; 

 здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з іншими фахівцями 

та робити свій внесок у командну роботу; 

 здатність відповідати за результати професійної діяльності; 

 здатність до самопрезентації у різних умовах загальної та професійної діяльності.  
 фахові компетентності:  

 здатність розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з 

практикою фізичної терапії та ерготерапії; 

 здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та 

документувати їх результати; 

 здатність провадити професійну діяльність  відповідно до потреб здоров’я, культурних 

цінностей та традицій  населення України; 

 здатність шукати шляхи постійного покращення якості надання послуг з фізичної терапії 

та ерготерапевтичних послуг. 

 

Згідно з вимогами освітньої програми програмними результатами вивчення 

навчальної дисципліни є: 

 демонструвати знання професійного дискурсу, термінології свого фаху, джерел 

поповнення лексики української та іноземної мови; показувати уміння спілкуватися 

українською мовою у професійному середовищі, уміння дотримуватися етики ділового 

спілкування; складати різні види документів, у тому числі іноземною мовою; аналізувати 

іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання 

професійних завдань та прийняття професійних рішень; 

 демонструвати уміння використовувати біологічні, медичні, педагогічні та 

психосоціальні аспекти фізичної реабілітації, виявляти взаємозв’язки її різних елементів; 

 прогнозувати, планувати, встановлювати та коректувати цілі, реалізовувати 

індивідуальну програму фізичної реабілітації відповідно до наявних ресурсів і оточення. 

 демонструвати уміння ефективно провадити професійну діяльність, застосовуючи 

сучасні науково-доказові дані; 

 демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег 

і невеликих груп; 

 демонструвати готовність до освоєння нового матеріалу та уміння оцінювати себе 

критично; демонструвати поглиблення базових знань з допомогою самоосвіти; 

демонструвати уміння представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати 

досвід колег, демонструвати здатність обміну досвідом з іншими спеціалістами. 

 

2 .ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення навчальної дисципліни «Дієтологія» є знання, отримані 

під час вивчення попередніх дисциплін: «Вступ у фізичну реабілітацію», «Анатомія 

людини», «Загальна теорія здоров’я», «Основи фізичної реабілітації», «Пропедевтика 
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внутрішніх хвороб», «Фізіологія  людини», «Патологічна анатомія», «Патологічна 

фізіологія», «Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації», «Фізична 

реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів». 

 
3 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувач повинен знати: 

- основні положення про дієтичне харчування та його значення; 

- принципи дієтичного харчування; 

- основи номерної системи дієт у лікувально-профілактичних закладах; 

- роль лікувальних мінеральних вод в реабілітаційно-відновлювальному процесі; 

- основи лікувального голодування; 

- основи парентерального харчування; 

- особливості харчування в екологічно-несприятливих умовах: радіозахисне харчування;  

- зміст раціонів у лікувально-профілактичному харчуванні;  

- роль генетично-модифікованих продуктів в харчуванні сучасної людини; 

- превентивне харчування при ризику деяких захворювань: органів шлунково-кишкового 

тракту, печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, нирок, серцево-судинної системи, 

при ожирінні та цукровому діабеті, онкології. 

− вміти: 

−  вміти виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

−  вміти аналізувати та осмислювати загально-наукову та професійно-орієнтовану 

літературу;  

−  вміти ефективно застосовувати теоретичні знання по дієтології у практичній  

професійній діяльності; 

− надавати рекомендації щодо організації дієтичного харчування; 

− надавати рекомендації щодо організації харчування здорової людини різних вікових 

періодів;  

− надавати рекомендації щодо застосування лікувальних мінеральних вод в 

реабілітаційно-відновлювальному процесі; 

− надавати рекомендації щодо харчування при ризику виникнення деяких захворювань 

шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, 

сечовидільної і серцево-судинної систем, при ожирінні та цукровому діабеті. 

− володіти методикою проведення просвітницької та консультативної роботи з питань 

первинної та вторинної аліментарної профілактики захворювань;  
 
4. КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС. 

А (90 -100) - оцінка «відмінно» - «5» отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; має глибокі міцні і системні тематичні 

знання; добре володіє фаховою термінологією, правильно надає рекомендації по 

лікувальному харчуванню при різних патологічних процесах в організмі; демонструє 

здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди 

згідно з нормативно- правовими вимогами та нормами професійної етики; самостійно 

розв'язує типові завдання різними способами; вміє працювати з навчальним матеріалом; 

правильно планує свою самостійну роботу; будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, 
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використовуючи спеціальну фахову термінологію; здатний проаналізувати отримані знання 

для використання їх на практиці. 

В (82 - 89) - оцінка «добре» - «4» отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх 

інтерпретації; добре володіє фаховою термінологією, правильно (з невеликими помилками) 

надає рекомендації по дієті при  патологічних процесах в організмі; вибирає оптимальні 

методики похудіння  для конкретного пацієнта; застосовує різні методи й інструменти 

визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, вірно 

трактує отриману інформацію; демонструє здатність до пацієнтоцентричної практичної 

діяльності за узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами 

мультидисциплінарної команди згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами 

професійної етики; самостійно розв'язує типові завдання різними способами; вміє працювати 

з навчальним матеріалом; в основному правильно планує свою самостійну роботу; будує 

відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну фахову 

термінологію; здатний проаналізувати отримані знання для використання їх на практиці. 

С (75 - 81) - оцінка «добре» - «4» отримує здобувач, який виявив міцні знання 

навчального матеріалу, відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах, проте допускає суттєві неточності в їх 

інтерпретації; володіє фаховою термінологією, в цілому правильно надає рекомендації по 

дієтології при  патологічних процесах в організмі; вибирає оптимальні методи та засоби 

збереження життя; застосовує різні методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, вірно трактує отриману інформацію; 

демонструє здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди 

згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики; самостійно 

розв'язує типові завдання різними способами; вміє працювати з навчальним матеріалом; в 

основному правильно планує свою самостійну роботу; будує відповідь логічно, 

використовуючи спеціальну фахову термінологію; здатний проаналізувати отримані знання 

для використання їх на практиці. 

Б (67 - 74) - оцінка «задовільно» - «З» отримує здобувач, який виявив недостатньо 

міцні знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмовий 

матеріал, рідко звертається до матеріалів, що містяться в рекомендованих літературних 

джерелах; недостатньо володіє фаховою термінологією, із суттєвими помилками надає 

рекомендації по дієтології при патологічних процесах в організмі; відчуває утруднення при 

виборі лікувальної дієти для конкретного пацієнта; застосовує окремі методи й інструменти 

визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, не зовсім 

вірно трактує отриману інформацію; із допомогою розв'язує типові завдання; в основному 

правильно планує свою самостійну роботу. 

Е (60 - 66) - оцінка «задовільно» - «З» отримує здобувач, який виявив слабкі знання 

навчального матеріалу, важко відтворює програмовий матеріал, зовсім не спирається на 

матеріали, що містяться в рекомендованих літературних джерелах; слабо орієнтується в 

фаховій термінології; із значними помилками рекомендує дієтотерапію при патологічних 

процесах в організмі; із допомогою вираховує калораж і підбирає правильну лікувальну 

дієту; застосовує окремі методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін 

та порушених функцій організму, не завжди вірно трактує отриману інформацію; із 

допомогою розв'язує типові завдання. 

FX (35 - 59) - оцінка «незадовільно» - «2» виставляється здобувачеві вищої освіти, 

який виявив незнання значної частини навчального матеріалу; допускає істотні помилки у 

відповідях на запитання; не опирається на матеріали, що містяться в рекомендованих 

літературних джерелах; не вміє застосувати теоретичні знання під час розв'язання 
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практичних задач; слабо орієнтується в фаховій термінології, не вміє призначити лікувальну 

дієту при патологічних процесах в організмі; застосовує деякі методи й інструменти 

визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, не вірно 

трактує отриману інформацію. 

F (0 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві, який виявив 

незнання більшої частини навчального матеріалу, допускає грубі помилки у відповідях на 

запитання, при  виконанні типових завдань насилу відтворює  окремі  фрагменти поняття про 

дисципліну. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
- контроль знань у вигляді відповідей у вигляді письмового тестування, співбесіди з 

лектором; 

- самостійна робота; 

- залік. 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Гігієнічні основи дієтичного харчування. Поняття про лікувальне і дієтичне 

харчування. Основне значення дієтичного і лікувального харчування. Основне завдання 

дієтичного харчування. Теорія збалансованого харчування як основа лікувального і 

дієтичного харчування. Фізіолого-гігієнічні принципи дієтичного харчування. Забезпечення 

потреб хворого у харчових речовинах і енергії. Забезпечення відповідності їжі, що 

споживається, можливостям хворого організму її засвоювати. Врахування місцевого і 

загального впливу їжі на організм. Використання у харчуванні методів щадіння, тренування і 

розвантаження. Індивідуалізація харчування. Активна участь хворого. Динамічність 

лікувального харчування. «Східчаста» система та система «зигзагів» принципу тренування.  

2. Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування. 
Поняття про лікувальні дієти. Фізіолого-гігієнічні вимоги до дієт. Складові кожної дієти: 

показання і мета призначення; особливості хімічного складу, продуктового набору і 

кулінарної обробки;  склад основних нутрієнтів і енергетичну цінність;  режим харчування; 

перелік рекомендованих, обмежуваних і протипоказаних продуктів і страв, основні способи 

їх приготування. Поняття про номерну систему дієт в лікувальних закладах. Значення 

специфічної дії продуктів та страв при складанні харчових раціонів для хворих людей.  

3. Лікувальні мінеральні води. Мінеральні води з штучною і природною 

мінералізацією. Класифікація природних мінеральних вод: лікувальні мінеральні води, 

лікувально-столові мінеральні води, столові мінеральні води. Характеристика лікувальних 

вод за біологічно-активними компонентами: гідрокарбонатні (вуглекислі), хлоридні, 

сульфатні, води складного складу (хлоридно-гідрокарбонатні, сульфатно-гідрокарбонатні, 

сульфатно-хлоридні) і з біологічно активними елементами. Штучні мінеральні води. Правила 

зберігання мінеральних вод. Використання мінеральних вод при лікуванні деяких 

захворювань. Ознаки якісної і неякісної мінеральної води. Правила вживання мінеральних 

вод.  

4. Лікувальне голодування. Поняття про лікувальне голодування. Протипоказання 

до лікування голодом. Рекомендації щодо організації режиму дня і питного режиму під час 

лікування голодом. Функціональні зміни систем організму, зумовлені голодуванням, їх 

прояви. Поняття про «ацидотичний криз». Оптимальна тривалість періоду лікувального 

голодування. Характеристика відновного періоду (переходу до звичайного харчування). 

Режим харчування і характеристика харчового раціону у відновний період.  Парентеральне 

харчування. 

5. Харчування в екологічно-несприятливих умовах. Шляхи забруднення харчових 

продуктів: аерогенний, гідрогенний, грунтовий, технологічний, контактний. Забруднення 
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харчових продуктів пестицидами, азотовмісними сполуками та їх вплив на здоров’я людини. 

Шляхи забруднення продуктів харчування солями важких металів (свинець, кадмій, ртуть), 

їх вплив на організм людини. Негативні наслідки вживання в їжу продуктів, забруднених 

медичними препаратами (гормони, антибіотики). Вимоги до пакувальних матеріалів для 

харчових продуктів. Принципи екологічно-захисного харчування.  Радіозахисне 

харчування. Біофізичні характерні особливості радіоактивних елементів Йод-131, Цезій-

137, стронцій – 90. Роль раціонального харчування у запобіганні нагромадження 

радіонуклідів, їх знешкодженні та швидкому виведенні з організму. Характеристика 

харчових продуктів – джерел сірковмісних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, 

вуглеводів, вітамінів, що мають радіозахисне значення.  

6. Лікувально-профілактичне харчування. Поняття про лікувально-профілактичне 

харчування. Функціональне призначення раціонів у лікувально-профілактичному харчуванні. 

Характеристика специфічних етіопатогенетичного спрямування і призначення раціонів  у 

лікувально-профілактичному харчуванні. Роль раціону № І в разі іонізуючого опромінення 

організму. Вплив раціону № 2 на процеси накопичення в організмі хімічних сполук різної 

природи. Протиалергенна дія раціону № 2а. Вплив харчових продуктів раціону № 3  на 

зв'язування і щонайшвидше виведення свинцю з організму. Вплив раціону № 4 на 

підвищення функціональної спроможності і детоксикаційних можливостей печінки, 

стимуляцію кровотворення. Відновлення функцій печінки і захист нервової системи 

організму людини в умовах шкідливого впливу виробничих чинників за допомогою раціону 

№5. 

7. Генетично-модифіковані продукти харчування. Досягнення біотехнології та 

генної інженерії у виробництві харчових продуктів. Можливі ризики вживання продуктів 

харчування, вирощених на основі генних технологій.  

8. Превентивне харчування при ризику деяких захворювань. Причини 

виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при захворюваннях 

органів травлення: виразкова хвороба, гастрити, ентероколіти. Причини виникнення, 

наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи харчування при хворобах печінки, жовчного 

міхура та підшлункової залози. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні 

принципи харчування при захворюваннях нирок (нефрити, сечокам‘яна хвороба).  

9. Аліментарна профілактика серцево-судинної патології: атеросклерозу,  

гіпертонічної хвороби. Причини виникнення, наслідки та фізіолого-гігієнічні принципи 

харчування при ожирінні: фактори ризику ожиріння та його профілактика; малокалорійні 

дієти; розвантажувальні дні. Фізіолого-гігієнічні завдання харчування при цукровому діабеті.                  

10.Онкологічні захворювання та їх аліментарна профілактика. Протиракові дієти. 

Аліментарна профілактика подагри. Аліментарна профілактика ендемічного зобу.  

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1.  Поняття про лікувальне і дієтичне харчування. Фізіолого-гігієнічні принципи 

дієтичного харчування.  

2. Фізіолого-гігієнічні основи побудови лікувальних дієт та режиму харчування.      

3. Лікувальні мінеральні води. Особливості лікувальних вод нашого регіону.  

4. Лікувальне голодування. Парентеральне харчування. 

5. Принципи екологічно-захисного харчування.  Радіозахисне харчування.  

6. Лікувально-профілактичне харчування.  

7. Генетично-модифіковані продукти харчування.  

8. Превентивне харчування при ризику деяких захворювань.  

9. Аліментарна профілактика серцево-судинної патології. 

10. Онкологічні захворювання та їх аліментарна профілактика. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
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1. Основні завдання дієтичного харчування в молодому віці, підрахунок потрібного 

калоражу для себе. 

2. Розробка номерної дієти при ентериті з діареєю 

3. Що входить в дієту № 5 і №5п, яка між ними різниця. 

            4.  Основні принципи харчування при гіпертонічній хворобі. 

            5. Дієтотерапія при подагрі. 

            6. Особливості дієтичного харчування при захворюваннях нирок. 

            7. Поняття ниркової недостатності і які дієти рекомендуються. 

            8. Дієтотерапія при сечо-кам’яній хворобі нирок (СКХ). 

            9. Дієтотерапія при цукровому діабеті (ЦД). 

 10. Основи харчування при ендемічному зобі. 

 12. Дієтотерапії при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 

 13. Особливості дієтотерапії при жовчно-кам’яній хворобі і захворюваннях печінки. 

 14. Поняття лікувального харчування і чим відрізняється від дієтичного харчування. 

 15. Лікувальні мінеральні води; коротка характеристика. 

 16. Лікувальні мінеральні води нашого регіону – особливості дії. 

 17. Лікувальне голодування – коли рекомендується і основні характеристики. 

 18. Поняття парентерального харчування. 

 19. Що таке нетрадиційні види харчування. Види вегетаріанства. Поняття сироїдіння. 

 20. Харчування за групою крові. 

 21. Роздільне харчування. 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом 

усного та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового 

тестування, самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Семестр – VIII 

Відповіді на практичних заняттях  60 

Самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  

заняттях (60 балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 

балів).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального 

матеріалу, відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични  

навичок оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n - кількість відповідей, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше 

п’ятьох за семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5, 

5

K

n

A
Х 
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k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за 

семестр. 

Підсумкова самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та 

(або) тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом 

оцінки якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність 

виконання завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів) проходить у вигляді опитування за окремими темами 

відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру.  
Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться 

наприкінці VIIІ-го семестру. Залік отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 
передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не 
передбачає обов’язкову присутність студентів. 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для вивчення дисципліни використовуються різноманітні традиційні та інноваційні 

методи навчання, а саме: вербальні, наочні та практичні методи, які включають в себе як 

подання матеріалу викладачем (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), так і роботу студентів з 

навчальною літературою та мережею Інтернет і виконання тестових завдань на практичних 

заняттях. Під час викладання навчального матеріалу на лекції використовується 

мультимедійна презентація. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред.  В. І. Ципріяна. -К., 1999. – 568 с.  

2. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. — К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 330 с. 

3. Лиходід В. С., Владімірова О.В., Дорошенко В. В. Оздоровче харчування: Навчальний 

посібник для студентів факультету фізичного виховання. - Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 271с. 

4. Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. Комплексная 

профилактика заболевании и реабилитация больных и инвалидов. Учебн. пособие / Под 

редакцией проф. С. П. Евсеева — 2-е узд., стереотип. — М. Советский спорт, 2004 — 320 с. 

Допоміжна: 

4. Матрошилін О. Г., Філь В. М. Фізіологія та гігієна харчування: навчальний посібник  /      

О. Матрошилін, В. Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького ДПУ імені Івана 

Франка, 2014. – 176 с . 

5. Даценко І. І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, 

Р. Д. Габович. – К. : Здоров’я, 1999. – 694 с. 

6. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За заг. ред. Даценко І. Л. : Світ, 2001. – 

472 с. 

7. Матрошилін О. Г. Гігієна харчування під час занять фізичними вправами / методичні 

матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8.01020101 Фізичне виховання. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2013. – 65 с. 

8. Олексієнко Я. І., Шахматов В. А., Верещагіна О. П. Харчування та його вплив на здоров’я 

людини: навчально-методичний посібник / Я. І. Олексієнко, В. А. Шахматова, О. П. 

Верещагіна. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – 42 с. 
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9. Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. М. Смульского, В. Д. 

Моногарова, М. М. Булатовой. — К.: Олимп. лит., 1996. — 221 с.  

10. Тутельян В.А, Вялков А. И., Разумов А.Н. Научные основы здорового питания: – М.: 

Издательский дом «Панорама», 2010. – 816 с. 

 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

10. http://big-archive.ru/medicine/hygiene/ 

11. http://zigmigracia.weebly.com/blog/praktikum-po-gigiene-laptev 
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