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Фізіологія та гігієна харчування – наука, що вивчає вплив їжі та 

харчування на здоров’я людини, різних колективів і всього населення, визначає 

санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні (санітарія – від лат. sanitas – 

здоров’я) правила, норми і нормативи в галузі харчування, дотримання яких 

дозволить поліпшити потенціал здоров’я суспільства. Це наука, яка розробляє 

наукові основи та практичні заходи з раціональної організації харчування різних 

вікових і професійних груп населення та запобігання захворювань, що 

виникають внаслідок незбалансованого харчування, харчових отруєнь, 

інфекційних захворювань з харчовим чинником передачі тощо. 

            

Фізіологія та гігієна харчування належать до основоположних наук, 

вивчення яких необхідне під час підготовки висококваліфікованих спеціалістів 

для підприємств харчування та харчових виробництв. Це зумовлено тим, що 

їжа, поряд із киснем, – найважливіший біологічний фактор життєзабезпечення 

організму людини, її росту, збереження здоров’я, високої працездатності всіх 

вікових груп населення, профілактики передчасного старіння, запобігання та 

успішного лікування хвороб. Саме тому спеціалісти в галузі харчування мають 

забезпечувати населення продукцією, що за складом відповідає потребам 

організму в поживних речовинах і захисних компонентах, які сприяють 

профілактиці та лікуванню хворих органів. 

Фізіологія і гігієна харчування пов’язані з досягненнями хімії, фізики, 

медицини та є базисом для вивчення багатьох фахових дисциплін – технології 

продуктів харчування, товарознавства продовольчих товарів та інших, 

пов’язаних з цією галуззю народного господарства. Знання фізіології та гігієни 

харчування необхідне для пропагування принципів раціонального споживання 

продуктів. 



Через їжу людина тісно контактує з навколишнім середовищем. Наука про 

харчування опікується поліпшенням показників здоров’я населення, а також 

захистом організму від біологічних і хімічних забрудників шляхом 

максимального використання позитивних властивостей їжі. 

У сучасних умовах організація раціонального харчування набуває 

дуже важливого значення тому, що їжа сучасної людини не відповідає 

потребам організму в харчових речовинах та енергії. Основні недоліки 

харчування – надмірне споживання їжі, особливо продуктів тваринного 

походження, високо рафінованих продуктів, легкозасвоюваних вуглеводів при 

недостатньому споживанні олій, риби, нерибних продуктів моря, овочів, 

фруктів, які у своєму складі містять біологічно активні речовини. 

Ученими доведено, що диспропорція хімічного складу раціонів 

харчування є основним фактором ризику розвитку багатьох захворювань. 

Організму шкодять як нестача, так і надмір харчових речовин. Саме тому таке 

велике значення має збалансованість білків, ліпідів, вуглеводів, мінеральних 

речовин та вітамінів, а також відповідність раціону харчування енергетичним 

витратам людини. 
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