Харчування і здоров’я : дайджест. Вип. 26. [Електронний ресурс] /
Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ,
– Режим доступа : http://library.nuft.edu.ua/inform/
2017. – 24 с.
kharhuvannia.pdf. –Назва з екрана.
Дайджест містить інформацію про наявність в фондах Науковотехнічної бібліотеки НУХТ, літератури з питань гігієни та безпеки
харчування, технології оздоровчого та функціонального харчування.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.

Здорове харчування це один із основних факторів, якій забезпечує
нормальний психічний і фізичний розвиток людини. У сучасному світі
правильне і здорове харчування важливо для міцного імунітету і здоров’я
людини. На світовому ринку харчових продуктів збільшується кількість
продуктів, призначених для попередження різних захворювань, зміцнення
захисних сил організму, зниження ризику впливу несприятливих екологічних
ситуацій.
Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників,
викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним
обзором видань: книг, навчальних видань, монографій, довідників, статей з
наукових журналів з питань гігієни та безпеки харчування, технології
оздоровчого та функціонального харчування.

Здорровье – основн
ная жизн
ненная ценностьь каждогго
челоовека, важнейши
в
ий эмооциональн
ный, сооциальный
й,
экон
номическкий фактоор, значен
ние котор
рого в соввременны
ых
и
услоовиях
научноо-технической
революц
ции
небллагоприяттной эккологичесской оккружающеей сред
ды
посттоянно увеличива
у
ается. Прроблема здоровья решаетсся
двум
мя путям
ми. Первы
ый путь – достижеение и под
ддержани
ие
здорровья на надлежаащем уроовне; втор
рой путьь – лечен
ние
болеезней. Об
ба пути теесно связзаны между собой. Однако стратегия и такти
ика
успеешного достижен
д
ия цели любым из этих путей трребует дввух разны
ых
науч
чных под
дходов и двух разных
р
систем
с
пррактическкого реш
шения. Для
Д
пракктической
й реализзации первого пу
ути, для осущесттвления программ
мы
соци
иально-эккономичееских преевращений в Украаине необ
бходимо обеспечи
ить
насееление высококач
чественны
ыми, досттупными для всеех групп населен
ния
пищ
щевыми продукта
п
ми, котоорые не только воссоздаают энер
ргетическкие
затрраты оргганизма, но и пооложител
льно вли
ияют на нормали
изацию его
е
жизнедеятелььности. Именно
И
таакое питаание являеется в соввременны
ых услови
иях
залоогом воссстановлен
ния и пооддержан
ния на наадлежащеем уровн
не здороввья
каж
ждого челловека и гарантом
м сохран
нения ген
нофонда украинсккой наци
ии.
Страницы истории
и
являютсся отобр
ражением
м человееческих страдани
ий,
болеезней, прреждеврееменной смертноссти, котоорые воззникали вследстввие
нераационального или недостатточного питания.
п
Е
Еще
в наачале XX века враачи
напрравляли в психиаттрическиее учреждеения безнаадежно больных и немощны
ых
люд
дей, прич
чиной боолезней которых преимущ
щественн
но, как выяснило
в
ось
позж
же, был дефицит
д
в
витамино
ов. Совсем
м другой
й могла бы
ы оказатьься исторрия
челоовечестваа, если бы
б не было
б
эпи
идемий, авитамин
а
нозов, неедостатка в
раци
ионе питтания ми
икро- и макроэлеементов, незамени
имых ам
минокислоот,
поли
иненасыщ
щенных жирных
ж
кислот ит.п.
и
Таки
им образом, в зн
начительн
ной
степ
пени им
менно пищевой
п
рацион сформи
ировал каждого человекка,
сфоррмировалл мир. Пи
ищевой пооток, кото
орый проходит черрез орган
низм, так же
ж
слож
жен, как и мир. В нем естьь все элем
менты, изз которыхх состоитт планетаа, в
нем сотни тысяч природны
п
ых вещесств. На протяжен
нии всегго периоода
сущ
ществования челоовечестваа были попытки
и выясн
нить свяязь меж
жду
забоолеваниям
ми и струуктурой, конкретны
к
ыми тради
ициями п
питания.

И лишь XX век положил начало решению этого вопроса: исследования в
данном направлении расширяются во всем мире, устанавливая все новые
аспекты функциональной (физиологической) роли тех или иных
ингредиентов пищевых продуктов. Появилась возможность анализа фактов,
накопленных наукой о питании и смежными науками, в их системной
взаимосвязи. Назрела необходимость рассмотрения отдельных положений с
точки зрения проявления в них общих закономерностей процессов
жизнедеятельности организма. Теория регулирования и биокибернетика
открыли возможность трактовки процессов ассимиляции нутриентов с точки
зрения общего принципа лежащей в их основе функциональной
архитектоники. Находит своё решение и вопрос о степени универсальности и
индивидуальности систем, регулирующих питание человека, которое
позволяет оценить перспективы разработки пищевых рационов,
способствующих профилактике тех заболеваний, к которым данный человек
наиболее предрасположен, исходя из его иммунологических, биохимических
и морфологических характеристик. Именно благодаря таким исследованиям
в конце минувшего века были накоплены многочисленные свидетельства
того, что сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, инсульт, остеопороз,
некоторые болезни мозга и нервной системы во многом связаны с
нерациональным питанием, определёнными пристрастиями в еде отдельных
индивидуумов. Уже доказано, что при употреблении некоторых пищевых
продуктов в больших количествах нарушаются многие жизненно важные
функции организма и в совокупности с вредными привычками,
наследственной предрасположенностью и экологическим неблагополучием
это способствует возникновению заболеваний. …

Симахина, Г. А. Социальные и экономические предпосылки создания в
Украине индустрии здорового питания / Г. А. Симахина // Продукты и
ингредиенты. – 2004. – № 4. – С. 26–29. (Фрагмент статті).

иена питаания / В. М. Ахан
нова, Е. В.
Ахаанова, В. М. Гиги
Ром
манова. – Ростов
Р
н//Д : Фениккс, 2000. – 384 с.
УДК
К : 613.244
Анноотация изздания :
В даанном изд
дании привводятся свведения о пищевой ценности и
храннении прод
дуктов пит
тания; реккомендации
и по питаанию детеей,
взросслых и пожилых людей; способы
с
приготовлления пищ
щи;
саниитарные требования
т
я к торгговле пищ
щевыми прродуктами и
пред
дприятиям общественнного питаания, профилактике пищевых
п
от
травлений.

Безп
пека хаарчування: сучассні проб
блеми : посібни
икдовіідник / Уклад.
У
А В. Баб
А.
бюк, О. В.
В Макаррова, М. С.
Рогоозинський
й, Л. В. Романів. – Черніівці : Кн
ниги – ХХ
ХІ,
20055. – 456 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Виклладено шир
ироке колоо питань, які висвіітлюють різні
р
аспеекти
безпеки харчування: раціоонального, збалансова
аного харчуування для різних грууп населенння в
залеж
жності від
д віку, стат
ті і характ
теру трудо
ової діяльнності, значеення окрем
мих поживнних
речоовин і загалльні правила харчуванння. Окреми
ий розділ присвячений
пр
й харчовим
м отруєнняям і
захвоорюванням
м, пов’язанним з вживанням неедоброякіснної їжі, нааведені захходо щодо їх
запобігання. Зібраний
З
ц
цікавий
м
матеріал
по
п органоолептичном
му визначеенню якоссті
дуктів харччування.
прод

Білеенька, І. Р. Оздоровч
О
і продукти на основі
топіінамбура : монографія / І. Р. Біленька,
Б
Н. А.
Лазааренко ; Одеськаа націонаальна акаадемія хаарчових
техн
нологій. – Одеса : В.
В В. Букаєв, 2015. – 127 с.
УДК
К : 613.2992:635.24]]:577.15
Анот
тація видаання :
Моноографія вкключає наукково обґруннтовані теехнології вииробництвва фермент
тованих сооків
та пастоподіб
п
бних продууктів на основі
о
топіінамбура дозволяє
д
роозширити асортимеент
оздорровчих прродуктів харчуванняя. Предст
тавлена іннформація про суччасний ст
тан
вирообництва оздоровчих продуктів,, класифіка
ацію фермеентованої продукції; дослідженнно
проццес фермеентації бульб
б
топпінамбура; розроблеено рецепптурні сп
піввідношенння
комппонентів ферментова
ф
аних соків та
т пастоподібних продуктів наа основі топінамбура..

Гауубер-Швеенк, Г. Хаарчуванняя: Dtv-Atllas : Пер. з нім. /
Г. Гаубер-Ш
Г
Швенк, М. Швенк ; Ред. В.Г
Г. Передеерій, Ю.Г
Г.
Григоров. – Київ
К
: Знаання-Пресс, 2004. – 183 с.
К : 612.3:613.2(0355)
УДК
Анот
тація видаання :
Книгга - унікалльний довідник про харчуванн
ня. Основнні понятт
тя
вчення про харрчування. Харчові
Х
реечовини та
а їх функцції. Продуккти
харчу
чування. Об
бробка та переробка
п
продуктів харчування
ня. Шкідливві речовини
и та збудниики
хвороб. Харчуввання відпоовідно до життєвих
ж
ситуацій. Хвороби, зумовлені харчуванняям.
Трад
диційні та нетрадиціййні рекомендації щод
до харчуванння

Гігіієна росл
линних харчових
х
продукттів : підрручник / ІІ.
В. Яценко,
Я
Н М. Боогатко, І.. А. Бібеен ; за ред. Н. М
Н.
М.
Богаатко. – Хаарків : Дісса плюс, 2015. – 42
24 с.
УДК
К : 613.266(075.8)
Анот
тація видаання :
Висввітлені пиитання гіггієни прод
дукції росллинного походження
п
я.
Важ
жливе міссце відвод
диться санітарнос
-гігієнічним
м вимогам
м
стоссовно вирообництва, реалізаціїї, зберіган
ння, транспортуванння
рослинних харччових прод
дуктів, що продаютьься на агроопродоволььчих ринка
ах, магазиннах,
суперрмаркетахх, оптовихх базах України.
Ук
По
одано поряядок інспеектування державниими
інспеекторами ветеринаарної мед
дицини з метою перевіркии стану додержанння
ветееринарно-саанітарних вимог до продукціїї рослинногго походж
ження, реглламентованних
законодавствоом. Важливвим є розділл щодо покказників дляя бракування продукц
ції рослинноого
похоодження, за
з яких воона не доопускаєтьсся до проодажу. Нааведено ви
имоги чиннних
норм
мативно-прравових акктів до продукції
п
рослинногго походж
ження та показана її
ветееринарно-саанітарна оцінка.
о
Под
дано лабор
раторні меетоди конт
тролю якості продуккції
рослинного похходження.

Гігіієна хар
рчування
я з основами нутриц
ціології :
підрручник : у 2 кн. Кн.
К 1 / Т. І. Ан істратенк
і
ко, , Т. М
М.
Білкко, , О. В.. Благодаррова ; за ред. В. І. Ципріяна. – Київ :
Мед
дицина, 2007. – 5288 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
У кннизі 1, ґрунтуючись на
н сучаснійй теорії хар
рчування і вчення про
функкції їжі таа її біологічну дію на
н організм
м, автори висвітлюю
ють
гігієннічні приинципи рааціональногго харчуввання окрремих грууп населеення, осноови
проф
філактики аліментаррних та алііментарно зумовлениих захворюввань, дают
ть гігієнічнну і
нутрриціологічнну характер
еристику харчових
х
пр
родуктів, визначают
в
ть організаційно-праввові
осноови їх експер
ертизи.

Гогуулан, М.. Законы полноцен
нного питтания / М.
М Гогулан.
– Роостов-на-Д
Дону : Прроф-Пресс, 1999. – 608 с.
УДК
К : 613.2
Анноотация изздания :
Эта книга поможет
п
вам праввильно ор
рганизоват
ть питаниие,
устаановить прричины свооих заболеваний и иззбавиться от вредны
ых
приввычек в еде,, подскажеет, как борроться с за
апорами, каак питатьсся
при излишнем весе. Главнное, что длля исцелен
ния вам не потребует
тся
тупные фр
рукты, овощи
ничеего сверхъестественнного – тольько самые обыкновеннные и дост
и расстения.

Гри
ибан, В. Г. Валеоологія : навчальни
н
ий посібн
ник / В. Г
Г.
Грибан ; Юрридична академія.
а
– Київ : Центр наавч. літ-ри
и,
20055. – 256 с.
УДК
К : 613(0775.8)
Анот
тація видаання :
Розкр
криваютьсяя основні поняття
п
диисципліни валеології,
в
джерела т
та
істор
орія розвит
тку науки,, діагност
тика і про
огноз здорров'я індиввіда,
особ
бливості вппливу на організм
о
л
людини
фіззичних наввантаженьь. Висвітллюється рооль
харчу
чування, диихання, сер
ерцево-судиинної сист
теми у зб
береженні здоров'я. Описуютьься
осноовні засоби зміцнення здоров'я та
т профіла
актики проофесійних ззахворюван
нь. Викладеено
погляяди на насиильство, йоого природу
ду та профілактику.

Гул
лий, І. С.. Основи валеологгії : Валееологічні аспекти
харч
чування: підручни
ик / І. С. Гулий,
Г
Г. О. Сімахііна, А. І.
Укрраїнець ; МОН України, Національ
Н
ьний унівверситет
харч
чових теххнологій. – Київ : НУХТ,
Н
20
003. – 336 с.
УДК
К : 614.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Навеедено сучаасні відом
мості проо фундам
ментальні досягненння
біолоогії, біохім
мії, фізіолоогії, гігієнии харчуван
ння, геронтології у вивченні чинників, що
впливають на стан здорров'я людинни. Проана
алізовано заакономірноості стано
овлення ноової
наукки - валеолоогії. Визначчено шляхии та спосо
оби реалізаації систем
ми валеологгічної освіт
ти,
здоррового споособу жит
ття. Розкр
крито валееологічну роль харччування у формуваннні,
збереженні таа зміцненні здоров'я.

Дай
ймонд, М.
М Фитон
ника : Образ
О
жиззни ХХІзначсенні
чинн
ників, що впливаають на стан здор
ров’я лю
юдини. Роо
Перр. с англ. / М. Дайм
монд, Д. Шнелл.
Ш
- С.Пб.
С
: Пи
итер Ком
м,
19988. - 320 с..
УДК
К : 613.7
Анноотация изздания :
Фит
тоника - эт
то результ
тат длительных иссследованийй здоровогоо
обрааза жизни, новая пррограмма физическо
ого и психхологическкого
соверршенствоввания челоовека. Фит
тоника - это совсем не слоожно! Она учит, как
к
подд
держиватьь нормалььный вес, какими заниматьсся физичеескими упр
ражнениям
ми,
праввильно пит
таться, слеедить за фигурой,
ф
ка
ак дышать, спать - все это, казалось бы,
б
просстые вещи,, но вмест
те они сост
тавляют то,
т что мож
жно назваать образо
ом жизни XXI
X
века.

Дац
ценко, І. І. Гігiєна та еколлогія люд
дини : наавчальний
й
посіібник / І. І. Даценкко. – Львівв : Афішаа, 2000. – 248 с.
УДК
К : 613.4((075.8)
Анот
тація видаання :
Розгл
глядаютьсяя: значенняя гігієни длля здоров’яя людини і шляхи йогго
забеззпечення; процес урб
банізації та
т його со
оціальні таа екологічнні
наслідки, гігієнна житла;; основи оссобистої гігієни;
г
гігіієна праці і
відпоочинку; харчування
х
я людей розумоввої праціі; гігієніччна
хараактеристикка умов прааці користу
тувачів комп’ютерів; гігієна діт
тей і підліт
тків.

Диеетическоее питани
ие : учебн
ное пособ
бие-справочник : в 2
т. Т.
Т 1 : Физзиологичееские осн
новы диеттическогоо питанияя /
А. И.
И Череввко, Н. В.
В Дуденкко, Л. Ф.
Ф Павлоц
цкая, Л. Р.
Дим
митриевич
ч. – Сумы
ы : Унив. кн.,
к 2011.. – 432 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анноотация изздания :
В пеервом том
ме изложены теорет
тические основы
о
пиитания. Даана
хараактеристикка разныхх групп продуктовв, их исспользованиия в
диет
тическом питании,
п
р
раскрыты
о
особенност
ти диетот
терапии неекоторых заболеваний
з
йв
условвиях санат
торно-курорртных учреждений и предприят
тий ресторранного хоззяйства.

Зубаар, Н. М. Фізіоологія харчуванн
х
ня : праактикум :
навч
чальний посібник / Н. М. Зубар, Ю.
Ю В. Рууль, М. К
К.
Булггакова. – Київ : ЦУ
УЛ, 2013. – 208 с.
УДК
К : 612+6613.2(075.8)
Анот
тація видаання :
Ввиссвітлено сучасний
с
стан науук про харчування,
х
принциппи
раціоонального та адекватного харчуванн
ня різних категоррій
насел
елення, фізііологічні осснови харчуування здор
рових людейй, осіб з груупи ризикуу та хворихх.

Іван
нов, С. В.
В Технолоогія оздорровчих хаарчових продуктів
п
:
підрручник / С.
С В. Іван
нов, Г. О. Сімахінаа, Н. В. Науменко
Н
;
Нац
ціональни
ий універсситет харрчових теехнологій
й. – Київ :
НУХ
ХТ, 2015.. – 402 с.
УДК
К : 613.2992:641.5(0075.8)
Анот
тація видаання :
Розгл
глянуто осннови теоріії і практиики розробллення та виробницт
в
ва
оздорровчих прродуктів, призначенних для корегування
к
я харчовиих раціонів населенння,
поліппшення ст
тану здоровв’я споживвачів та за
ахисту від несприятлливих чинни
иків довкіллля.
Сист
темне поєд
днання ком
мплексу теоретичнихх і практиччних питаннь забезпеччує належнний
рівеннь підготоввки студеннтів.

Іван
нова, В.
В Д. Технологія
Т
я приро
одних віітамінів :
навч
чальний посібникк / В. Д. Іванова,, Г. О. Сімахіна
С
;
Мін
ністерствоо освіти і наукки Україїни, Нац
ціональни
ий
унівверситет харчових
х
х технологій. – Ки
иїв : НУХ
ХТ, 2015. –
343 с.
УДК
К : 615.3556:615.0144.2:577.166(075.8)
Анот
тація видаання :
Навеедені основвні відомоссті про властивості та
т фізіологічну дію ввітамінів і сировини з їх
вміст
том. Розглянуто технології
т
ї виробниц
цтва вітаамінів рослинного, тваринноого,
мікробіологічноого поход
дження. Особлива
О
увага прриділена ррозгляду комплексно
к
ого
перер
ероблення сировини
с
наа вітамінніі препарат
ти.

Кап
прельянц
ц, Л. В. Лікувальноо-профілаактичні влластивостті
харч
чових проодуктів таа основи дієтології
д
ї : підручник / Л. В
В.
Кап
прельянц, А. П. Петтросьянц. – Одеса : Друк, 2011.
2
– 2669
с.
УДК
К : 613.2(075.8)
Анот
тація видаання :
Розгл
глянуті пиитання фіззіологічнихх потреб людини в енергії т
та
харччових речоввинах, значення фуннкціональни
их продукт
тів в забез
езпеченні оптимально
о
ого
харчу
чування, виккористанння лікувальнно-профіла
актичних властивост
в
тей харчоввих продукт
тів
у ріізних видахх харчуванння. Навед
дена інфор
рмація щоодо фізіоллогічних влластивост
тей,
мехаанізмів біоологічної дії
д функціоональних інгредієнті
і
ів харчовиих продукт
тів та ноорм
фізіоологічної потреби
п
в них; зв"яззку між ліікувально-ппрофілактиичними вла
астивостяями
харччових продууктів та наявністю в них функкціональнихх інгредієнт
тів; основн
них принциипів
дієт
тичного харрчування.

Кап
прельянц
ц, Л. В. Фун
нкціональьні проодукти :
Мон
нографія / Л. В. Каапрельянц
ц, К. Г. Іо
оргачова. – Одеса :
Друук, 2003. – 312 с.
УДК
К : 613.2
Анот
тація видаання :
В моонографії розглянуто
р
о теорії таа концепціїї харчування
ня, хімію та
фізіоологічні влаастивості функціонаальних інгредієнтів та
т природних
функкціональнихх продукт
тів, описанно техноло
огії їх вирробництва. Вона при
изначена для
д
студ
дентів, асппірантів, наукових
н
сппівробітни
иків у галуузі харчових
их технології, а такоож
вирообників харчових прод
дуктів.

Мар
ртинчик,, А. Н. Физиолоогия питаания, сан
нитария и
гиги
иена : уч
чебное пособие
п
/ А. Н. Мартинчик, А. А
А.
Корролев, Л. С.
С Трофи
именко. – Москва : Мастерсство, 20000.
– 1992 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анноотация изздания :
Пред
дставлены научные сведения о питани
ии человекка с учетом
мироового опыт
та, но теснно связанны
ые с россий
йской дейст
твительностью, с на
ациональны
ыми
и кулльтурнымии традицияями Россиии. Рассмот
трены основные полож
жения в об
бласти хим
мии
пищии и ее усвоеения.

Мищ
щиряк, В.
В Г. Сп
правочно-информац
ционный сборникк
по гигиене питания и пищеввой саниттарии : термины,
т
,
ификация,, структтура, теххнологии,,
опрееделения, класси
треб
бования, понятияя, показаатели, сввойства / В. Г..
Мищ
щиряк. – Донецьк
Д
: Проміньь, 2010. – 404 с.
УДК
К : 613.2+
+614.31(0035)
Анноотация изздания :
В справочниике
дают
тся
назввания,
оп
пределенияя,
понят
тия,
классификацияя и толковаания термиинов, процеессов, а таккже другаяя полезная информацция,
касаающаяся саанитарного законодаательства
а, гигиены питания, пищевых производст
тв,
хозяйст
торгговли
прродовольст
твенными
товарам
ми,
рест
торанного
тва.
Дааны
хараактеристикки и опредееления осноовных видо
ов пищевыхх продуктовв.

Міххеєнко, О.
О І. Осснови рааціонального та оздоровчо
о
ого
харч
чування : навчальн
ний посіб
бник / О. І.
І Міхеєнко. – Сум
ми :
Унівв. кн., 20114. – 184 с.
УДК
К : 613.2992(075.8)
Анот
тація видаання :
Розгл
глянуто хар
арчування як
я засіб оздоровленн
о
ня. Виклад
дено анатоомофізіоологічні асспекти функціонуванння травно
ої системии. Дослідж
жено
особ
бливості раафінованихх продукт
тів харчува
ання й їх дію.
д
Висвіітлено осн
новні правиила
оздорровчого харчування.
х
. Розглянууто прави
ила поєднаання харчоових прод
дуктів за Г.
Шеллтоном. Розкрито питання
п
н
неправильно
ого та прравильногоо поєднанн
ня продукт
тів
харчу
чування. Нааведено причини, що зумовлюють необхід
дність очищення орга
анізму. Уваагу
прид
ділено проб
блемі антиооксидантного захист
ту організму
му.

Наууменко, Н. В. History
H
o Food Science = Історіія
of
харч
чової наууки : навч
чальний посібник
п
Н
/ Н. В. Науменко
;
Нац
ціональни
ий універсситет харрчових теехнологій
й. – Київ :
НУХ
ХТ, 2014.. – 199 с.
УДК
К : 613.2:930(075.88)
Анот
тація видаання :
Окрееслено ет
тапи станновлення та
т розвит
тку харчоввої науки у
синхр
хронному та
т діахроннному аспеектах, покказано хроонологію кключових відкриттів
в
в у
нутрриціології, що стали основою
о
длля формува
ання галузі оздоровчогго харчуван
ння.

Ник
колайчук
к, Л. В.
В Растен
ния: про
отиворади
иационноое
питаание / Л. В. Николлайчук, К.
К В. Фом
миченко. – Минск :
Соввремен. Сллово, 19998. – 256 с.
с
УДК
К : 613.266+614.8766
Анноотация изздания :
Пред
дставлені приемы пищев
вой радиоза
ащиты, рационально оргганизованного
питан
ния от пагубн
ных последсствий радион
нуклидного за
агрязнения.

Нов
вые
техн
нологии
функцион
ф
нальныхх
оздооровител
льных продуктов
п
в. Новое в теххнологии
и
кон
нсервиров
вания : монографи
м
ия / В. В. Погарскаая, , А. И..
Черевко, , Р. Ю. Павллюк и др. ; Харьк. гос. ун-тт питанияя
ГУПТ, 2007. – 262 с.
и тоорг. – Харрьков : ХГ
УДК
К : 664.8:613.292
Анноотация изздания :
Обоб
бщены реззультаты многолетних фунда
аментальны
ых исследований по
о разработ
тке
науччного обосннования ноовых спосообов перер
работки овощей, осннованных на
н процесссах
мехааноактивацции и механодест
м
трукции и создания
ия техноллогий фун
нкциональнных
конссервированнных добавоок из них в форме меелкодисперрсных пороошков с пот
тенциальны
ым
иммууномодулиррующим действием.
д
Разработ
таны такж
же техноологии фун
нкциональнных
оздорровительнных продууктов - порошкооб
бразных витаминны
в
ых вкусовых добаввок,
витааминизировванных майонезов и плавленыхх сыров наа основе поолученных витаминнных
добаавок из овощ
щей. Провеедены проиизводственные испыт
тания на прредприятияях Украины
ы.

Нуттриціологгія : навч
чальний посібник
п
/ Н. В. Дуденко,
Д
Л
Л.
Ф. Павлоцьк
П
ка, І. В. Цихановс
Ц
ська. – Харкыв
Х
: Світ кни
иг,
20133. – 560 с
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Виклладено теооретичні основи
о
та роль харччування в забезпеченнні
проццесів жит
ттєдіяльноості люд
дини, значчення біллків, ліпід
дів,
вуглееводів, вітамінів та мінеральниих речовин
н у харчуваанні людинни, наслідки
и нестачі та
надллишку харччових речоввин у раціоонах, харчо
ова та біоологічна цінність про
одуктів, рооль
генет
тично-мод
дифікованихх продуктіів та продууктів з фуннкціональниими власти
ивостями.

Озд
доровител
льное
питание
:
С
реецептами
и
натууропатичееской куухни / В.
В И. См
моляр. – Киев :
Здорров'я, 19999. - 184 с.
с
УДК
К : 613.2
Анноотация изздания :
Расссказываетсся о правилльном питаании с новы
ых позиций и с учетом
м
нароодных трад
диций, привведена его новая концепция. Раассмотренаа
сист
тема очищеения органиизма от врредных вещ
ществ.

Осн
нови фізіології таа гігієни харчуван
ння : під
дручник / Н.
В. Дуденко,
Д
Л. Ф. Павлоцьк
П
ка, В. С.. Артеменко, М. П.
Головко. – Суми : Уніів. кн., 20009. – 558 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Навеедено будоову та функції
ф
сисстеми тра
авлення, показано
п
рроль
осноовних харчоових речовиин у забезппеченні про
оцесів жит
ттєдіяльності.
Розгл
глянуто ноові норми їх спож
живання, обґрунтованно особлиивості
потрреб у нутррієнтах таа енергії різних
р
версств населеення. Надається характеристиика
особ
бливостей харчуванняя різних вікових
в
грууп (дітей і підлітківв, людей похилого
п
вііку,
студ
дентів, різзних профеесійних грууп населення та люд
дей, що поотребують дієтичноого
харчу
чування). Наводяться
Н
я дані щод
до гігієни та безпекки харчуванння, даєтьься гігієніччна
хараактеристикка основнихх груп харччових продууктів та їххнього вигоотовлення.

Пав
влоцька, Л. Ф. Основи
О
фіізіології, гігієни харчуванн
ня
та проблеми
п
и безпеки
и харчови
их проду
уктів : наавчальний
посіібник / Л. Ф. Павлоцьк
П
ка, Н. В.
В Дуденкко, Л. Р
Р.
Дим
митрієвич
ч. – Суми : Унів. кн
н., 2007. – 441 с
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Навеедені дані щодо
щ
білківв, ліпідів, вуглеводів,
в
вітамінів, мінеральниих
речоовин, їх значчення в харрчуванні лю
юдини, реко
омендовані середні нор
орми в добо
ових раціоннах.
Надаається харрактеристика особлиивостей хар
рчування різних
р
верст
тв населен
ння (дітей та
підліітків, людеей похилогоо віку, стуудентів, різзних профеесійних грууп населенн
ня, людей, що
конт
тактують із шкідлливими чиинниками, та людейй, що поотребуютьь дієтичноого
харчу
чування).

Плоотниковаа, Т. В. Организац
О
ция детско
ого питан
ния / Т. В
В.
Плоотникова. – Ростов-н/Д : Феникс, 201
12. – 335 с.
с
УДК
К : 613.222
Анноотация изздания :
Для нормальноого роста и развит
тия детей важно раациональноое
питаание. Оноо должно обеспечиввать пост
тупление в организзм
пищеевых вещееств, сост
тавляющихх основу формироввания новы
ых
клет
ток, внутреенних органнов и тканней, восполняющих эннергетические
затрраты оргаанизма. Прравильное питание способству
с
ует нормаальному фи
изическомуу и
нервно-психичеескому
р
развитию
детей,
увеличиввает
споособность
организзма
сопрротивлятьсся инфекцционным заболевани
з
иям, повыш
шает рабботоспособ
бность. При
П
организации детского
д
п
питания
н
необходимо
о учитываать процеессы рост
та и обмеена
у
е нагрузкки, нагруззки, обуссловленные занятияями
вещееств, расстущие умственные
физккультурой и спортом
м. Питаниее должно соответст
с
твовать по количествву и качест
тву
потрребностям
м детей, ввииду чувстввительност
ти детскогго организм
ма как к деефициту, так
т
и к избытку
и
пиищевых вещ
ществ.

Пов
вноцінне харчув
вання : іннов
ваційні аспекти
и
техн
нологій,
енер
ргоефекттивного
вирообництва,
збер
рігання та
т маркеетингу : колективна моноографія. /
А. А.
А Урсулленко, , Ю.
Ю В. Каамбурова, , О. В. КочубейЛиттвиненко та ін. ; заа ред. В. В. Євлаш
ш, В. О. Потапова
П
а,
Н. Л.
Л Савицьької ; Харкк. держ. ун-т
у
харч.. та торг. – Харків :
ХДУ
УХТ, 2015. – 580 с.
с
УДК
К : 613.2:339.138
Анот
тація видаання :
У моонографії з позиції іннноваційногго підходу розкрито
р
п
проблемні
ппитання, теоретично
т
ого
обгру
рунтуванняя та розроб
бки технологій, енергоефективнного виробнництва та зберіганняя, а
такоож маркеетингові іннструмент
ти формуввання та розвитку ринку пр
родуктів для
д
повнноцінного хаарчування. Призначенно для аспір
ірантів, маагістрів, ст
тудентів технологічн
т
них
та економічних
е
х спеціальнностей, фаххівців марккетинговихх служб.

Поззняковский, В. М.
М Гигиеническиее основы питанияя,
безоопасностьь и экспеертиза продовольственных товаров :
учеб
бник / В. М. Позн
няковский
й. – 2-е изд.,
и
испр. и доп. –
Новвосибирскк : Новоси
иб. ун-т, 1999.
1
– 44
48с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анноотация изздания :
Расссматриваю
ются приооритетные вопросы
ы гигиены
ы питаниия,
конт
троля качеества и безопаснос
б
сти продо
овольственных товарров. Особ
бое вниманние
уделяяется проб
блемам рацционализацции питани
ия населениия России, взаимосвяззи здоровьяя и
питаания. Осноовной разд
дел посвящ
щен загрязн
нению прод
довольствеенного сыр
рья, пищеввых
прод
дуктов кссенобиотикками хим
мического и микрообиологичесского про
оисхожденния.
Пред
дставлен материал по серт
тификации
и продоволльственногго сырья и пищеввых
прод
дуктов.

Пон
номарьов
в, П. Х.. Безпека харчоввих прод
дуктів таа
прод
довольчої сировин
ни : Навч.. посіб. / П.
П Х. Пон
номарьов,
І. В.. Сирохмаан. – Київв : Лібра, 1999. – 272 с.
УДК
К : 613(0775.8)
Анот
тація видаання :
Даєт
ться інфоррмація прро джерелла забрудн
нення навкколишньогоо
серед
довища, харчових продуктіів і про
одовольчої сировинии
нітрратами, радіонуклід
р
дами, пест
тицидами, важкимии металам
ми,
антиибіотиками, гормонаами, консеррвантами. Висвітленоо питання утворенняя і попаданння
їх у продукти харчуванняя, продовоольчу сироввину і оргаанізм людиини. Надаю
ються пораади
щодоо зниженняя забруднееності сироовини, харччових продууктів при ввиробництві, зберіганнні,
перер
еробці, під
дготовці їх до споживання
с
я. Розгляннуто пит
тання зба
алансованоого,
повнноцінного та
т адекват
тного харчуування, норм
ми споживвання пожиивних речоввин

Проодукты питания
п
/ А. И. Соколенко
о, А. Е. Шевченко,
Ш
,
В. А.
А Поддуубный и др. ; поод ред. А.
А И.Сокколенко ;
Нац
циональны
ый универрситет пи
ищевых теехнологи
ий. – Киевв
: Лю
юксар, 2010. – 392 с.
УДК
К : 641
Анноотация изздания :
Излоожены оснновные хар
арактерист
тики сост
тавляющих напитковв,
сокоов, продукт
тов питаания с указанием узловых
у
т
точек
техннологий, особенност
о
тей
проиизводства, энергетичческой ценнности. Пр
риведены данные
д
, ккасающиесся проблем
м и
рацииона питанния человекка, энергетического баланса.
б

Сем
менова, С.
С Б. Озд
доровителльные доб
бавки в питании
п
:
Спрравочник / С. Б. Семенова
С
а. – Москква : ООО
О издат.-конссалтинг. компания
к
я "Дека", 1998. – 25
56 с.
УДК
К : 613.2((083)
Анноотация изздания :
В спправочникее показаноо каких дообавок не хватает в питаниии
человека, к чем
му это прриводит и какие доб
бавки к пищ
ще полезноо
испоользовать.

Сім
махіна, Г.
Г О. Низькі
Н
теемператур
ри у теехнологіяхх
оздооровчих продуктів
п
в : моногррафія / Г. О. Сімаххіна, Н. В
В.
Наууменко. – Київ : Стталь, 20111. – 363 с.
УДК
К : 664.8
Анот
тація видаання :
Висввітлено науукові та практичні
п
аспекти виробницт
в
ва харчовиих
прод
дуктів озздоровчого та пррофілактиччного приизначення з
викор
ористанням
м низьких температу
т
ур. Розкрит
то історію
ю розвиткуу низькотеемпературнних
техннологій в Україні, показано
п
ї приклад
їх
дне застосування в процесі переробленння
плод
доовочевої сировини і одержанння високояякісної та безпечної продукції з підвищенним
вміст
том біолоогічно акт
тивних речовин. Подано інфоррмацію проо анатоміію рослиннних
клітин, механіізм кристаалізації вод
ди під час заморожуування вугллеводовмісн
ної сировини,
низьккотемпераатурну теххнологію знневодненняя плодоовочевої сировини, біохіімічний скллад
сублімованих прродуктів і їх вплив наа живий ор
рганізм.

Тиххомироваа, Н. А.. Техноллогия про
одуктов детского
питаания : учеебное поссобие / Н. А. Тихо
омирова. – Москваа
: ДееЛи плюс,, 2012. – 232
2 с.
УДК
К : 613.222(075.8)
Анноотация изздания :
Учеб
бник содеержит иссторию развития
р
молочной отрослии
проиизводства детского
д
п
питания,
об
бщие техн
нологическиие операциии
изгот
товления детских продуктовв, особенн
ности отдельных т
технологий
й продукт
тов
детсского питаания.

Тиххомироваа, Н. А. Техноллогия пр
родуктов лечебноопроф
филактич
ческого назначени
н
ия на молочной основе :
учеб
бное посообие / Н. А. Тихом
мирова. – Санкт-П
Петербург :
Троицкий моост, 2010. – 448 с.
УДК
К : 613.2+
+637.14
Анноотация изздания :
Расссмотрены история науки о питании, эволюцияя парадиггм
питаания челоовека, оснновные и альтерн
нативные теории питания, социальнноэконномические проблемы
ы питания и здоровьяя населенияя, компонеенты пищи
и и их роль в
проф
филактике и лечении алиментаррных заболлеваний, меедико-биолоогические требования
т
ия к
питаанию детеерминированных груупп потреебителей, характериистика ди
иетическихх и
лечеб
бных своййств молоочных проодуктов, общая
о
и частная т
технологияя продукт
тов
лечеб
бного и сппециальногоо назначения на моло
очной осноове, классиификация и направленния
испоользования пищевых и биологически активвных добаввок к пищее, нанопищ
ща. В учебнном
посообии предст
тавлен спрравочный материал
м
и актуалиизирована информаци
ия по сырьью,
прод
дуктам, НТ
ТД и ТД в соответст
твии с введ
дением в действие
д
Ф
Федерально
ого закона от
12.066.2008 г. «Техническ
«
кий регламент на мо
олоко и моолочную прродукцию»
» № 88-ФЗЗ и
СанП
ПиН 2.4.55.2409-08 «Санитаррно-эпидемиологическкие требоования к организацции
питаания обучаающихся в общеобраззовательны
ых учрежд
дениях, учреждениях начальногоо и
среднего профеессиональнного образоования».

Ток
ксичні речовини у харчови
их проду
уктах та методи
м
їхх
визн
начення : підручн
ник / А. А.
А Дубінін
на, Л. П. Малюк, ,
Г. А.
А Селюттіна та ін.
і ; Мін
ністерствво освіти і науки
и
Укрраїни, Харрківський
й державн
ний універ
рситет хаарчуванняя
та тооргівлі. – Київ : Пррофесіонаал, 2007. – 384 с.
УДК
К : 613.2((075.8)
Анот
тація видаання :
Посіібник охопплює широкке коло пиитань, якіі пов'язані з безпекоою харчува
ання людини.
Розгл
глянуто дж
жерела заб
бруднення навколишн
нього середовища, прродовольчо
ої сировини і
харччових проодуктів сполуками
с
важких металівв, нітрат
тами, рад
діонуклідам
ми,
пест
тицидами, мікотоксиинами. Навведено чин
нники, що впливають
в
ь на вміст
т небезпечнних
речоовин у прод
дуктах росслинного пооходженняя. Висвітлеено важливві питанняя утворенння і
потррапляння токсинів
т
д продукт
до
тів харчува
ання та в організм. людини. У посібниику
великку увагу приділено
п
безпеці хаарчування, яке пов'яязане з ком
мпонентам
ми сучасноого
пакуування. Осообливістю книги є наведений
н
широкий спектр
с
хім
мічних мет
тодів аналлізу
(хром
матографіічні, радіоохімічні, спектрофо
с
отометриччні та ппотенціомеетричні) для
д
визнаачення неб
безпечних речовин у прродуктах харчування.
х
.

Углеводы в пищевыхх продукктах : монографияя / М. О.
Поллумбрик, В. В. Ли
итвяк, З. В.
В Ловки
ис, В. Н. Ковбаса
К
;
Нац
циональны
ый уни
иверситет пищеввых теххнологий
й,
Укрраина; Научно-пр
Н
рактическкий центтр Наци
иональной
й
акад
демии науук Беларууси по прродовольсствию, Рееспубликаа
Белаарусь. – Минск
М
: Минфина,
М
2016. – 592
5 с.
УДК
К : 664.1//.2:547.4544
Анноотация изздания :

Щел
лкунов, Л. Ф. Пи
ища и экоология : монограф
фия / Л. Ф
Ф. Щелку
унов, М. С.
Дуд
дкин, В. Н.
Н Корзун. – Одеса : Оптиму
ум, 2000. – 515 с.
УДК
К : 612.3:613.2:6144.31
Анноотация изздания :
Расссмотрены вопросы науки о питании
п
и пищевой технологгии. Охара
актеризовааны
слож
жившаяся экологичес
э
ская обстановка, основные групппы загрязнителей ср
реды и пищ
щи,
даны
ы рекомендации по поддержаанию здор
ровья насееления в ссоздавшейсся ситуации.
Описсаны особ
бенности радиопрот
р
текторов и энтероссорбентов экологичеески вреднных
вещееств, их свойства, технологгии получчения и варианты
в
применения. Изучеены
особ
бенности пиищевых воллокон раст
тительного
о происхож
ждения.

Энц
циклопед
дия питаания : В 10-ти т. Т. 1-2 : Организм
м
челоовека и питание.
п
Н
Нутриент
ты пищеввых продууктов / В
В.
Г. Горбань,
Г
Н. В. Дуденко,
Д
М. Б. Колеснико
К
ова, А. И
И.
Мгллинец ; под
п ред. А.
А И. Чееревко, В.
В М. Миххайлова. Харрьков : Ми
ир Книг, 2013.
2
– 3553 с.
УДК
К : 612.3((031)
Анноотация изздания :
Перввый в Украаине за всю
ю её исторрию ориги
инальный десятитом
д
ный энцикл
клопедическкий
труд
д научно-пеедагогичесских работ
тников, кот
торый охваатывает рразнообразн
ные вопроссы,
связаанные с питанием чел
еловека, а также
т
с ра
азвитием технологии
т
и кулинарно
ой продукции.
В Т.1-2
Т
харакктеризуют
тся систем
мы органи
изма, их функции; описана потребнос
п
сть
организма в пиищевых вееществах, сформулир
рованы соввременные требовани
ия к рациоону
здоррового человека.

Аюр
рведичніі знанняя як унікальна цілісн
на систтема
оздооровленняя і лікуввання хвоороб / А.
А І. Украаїнець, Г. О.
Сімахіна, Г. Є. Поліщ
щук, Н. В.
В Наумеенко // Наукові
Н
праці
Нац
ціонального універрситету харчових
х
технологгій. – 20116. –
Т. 22, № 2. – С. 117–1223.
К : 615.6664
УДК
Фраггмент науукової стат
ті :
Істоорія пошуків шляхів довголіття
д
я – це істо
орія розвит
тку філосоофських уяявлень ученних
Сход
ду та Захооду щодо самої сутності жит
ття, багат
товіковий шлях від суб’єктивнних
знань до наукоово обґрунт
тованих прринципів зд
доров’я таа здорового способу життя. Усе
У
більш
ше громад
дян намагааються жити
ж
за за
аконами природи,
п
пправильно харчуватиись,
займ
матися фізичними трренуванням
ми, позбавитись шкідлливих звичоок, оскількки на сьогодні
незапперечним є факт, що
щ кожна людина неесе індивід
дуальну від
дповідальніість за ст
тан
свогоо здоров’я, триваліст
ть і якість життя. Величезний
В
інтерес доо цієї пробллеми викликкав
появу
ву на книж
жковому ринку
р
Укрраїни різно
оманітної науково-ппопулярної літератур
ури,
приссвяченої тррактуванню
ю різних озд
доровчих систем.
с

Укр
раїнець, А. І. Сттратегія НУХТ
Н
у створенн
ні в Украаїні
індуустрії здоорового харчуван
х
ння / А. І. Українець, Г. О.
Сімахіна // Науковіі праці Націонал
льного університ
у
тету
чових теххнологій. – 2005. – № 16. – С.
С 6–10.
харч
УДК
К : 664.1:663.43
Анот
тація наук
кової стат
тті :
Проааналізованоо залежніссть стану здоров'я
з
лю
юдини від зовнішніх чиинників. З'яясовано впллив
оздорровчих прродуктів на функцціонуванняя живого організму
му. Обгрун
нтовано та
ствеерджено необхідніст
ть створрення в Україні інндустрії здорового харчуванння.
Проааналізованоо економічні передумови та нап
прями виробництва озздоровчих продуктів.
п

