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Одеський національний медичний університет 

Факультет Фармацевтичний 

Кафедра фармакології та фармакогнозії 

 

Силабус курсу 

ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Обсяг 2 кредити / 60 годин  

Семестр, рік 

навчання 

ІІ семестр, ІV рік навчання 

Дні, час, місце Згідно розкладу в аудиторії 106 кафедри фармакології та 

фармакогнозії (цикл фармакогнозії). Вул. 

Малиновського  - 37 

Викладач (-і) Бойко Ірина Анатоліївна, к.х.н., старший викладач 

Богату Світлана Ігорівна, к.мед.н., асистент 

Контактний 

телефон 

063362631 

Е-mail svetabogatu.sb@gmail.com – Богату С.І. 

i.boyko.od@gmail.com – Бойко І.А. 

Робоче місце Кабінет № 102 кафедри фармакології та фармакогнозії 

(цикл фармакогнозії). Вул. Малиновського  - 37 

Консультації Очніконсультації: четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 9.00 

до 13.00 

Онлайн консультації:четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 

9.00 до 13.00 через viber 

 

КОМУНІКАЦІЯ  

Комунікація зі студентами буде здійснюватися через очні зустрічі. У разі 

переходу на дистанційне навчання комунікація зі студентами буде 

здійснюватися за допомогою Е-mail, та програм: Microsoft Teams, Zoom та Viber. 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення товарознавчих 

характеристик дієтичних добавок, як окремої групи товарів аптечного 

асортименту, та особливостей їх позиціонування в аптечних закладах. 

Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі): 

а) базується на вивченні студентами дисциплін та інтегрується з цими 

дисциплінами: фармакогнозія (лікарські засоби на основі ЛРС, методологія 

напівсинтезу), медична та біологічна фізика (основні фізичні закони та рівняння, 

які пов'язані з фармакологічним ефектом лікарських засобів, сучасні фізичні 

методи дослідження), фізична та колоїдна хімія (основні фізико-хімічні закони 

та рівняння, які пов'язані з фармакологічним ефектом лікарських засобів), 

технологія лікарських форм (сучасні лікарські форми), органічна хімія і 

біоорганічна хімія (основи хімічної термінології, теоретичні основи органічної і 
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біоорганічної хімії), фармацевтична хімія (хімія сучасних лікарських засобів, 

хімічні основи фармакологічного ефекту), а також латинської мови, ботаніки, 

аналітичної хімії, нормальної та патологічної фізіології людини;    

б) закладає основи вивчення студентами наступних дисциплін: 

токсикологічної хімії;  клінічної фармації; ресурсознавство лікарських рослин. 

Метою курсу є: викладання навчальної дисципліни є усвідомлення 

ключових відмінностей дієтичних добавок від лікарських засобів та побудова 

стратегії недопущення конкуренції дієтичних добавок з ліками 

Завдання дисципліни: 

 застосовувати характеристику дієтичних добавок, спеціальних 

харчових продуктів і функціональних харчових продуктів у професійній 

діяльності; 

 застосовувати знання хімічного складу сировини природного 

походження, що входить до складу дієтичних добавок, спеціальних харчових 

продуктів і функціональних харчових продуктів; 

 вміти знаходити потенціальні та нові джерела есенціальних 

нутрієнтів; 

 робити висновок про якість сировини на основі результатів 

фармакопейного аналізу; 

 застосовувати знання з клінічних досліджень парафармацевтиків; 

 створення спеціальних харчових продуктів для різних категорій 

населення та осіб з порушеним харчового статусу; 

 удосконалення та розробка методів аналізу якості і безпеки 

дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів і функціональних харчових 

продуктів; 

 удосконалення системи контролю над виробництвом і реалізацією 

дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів і функціональних харчових 

продуктів; 

 створення рекомендацій з визначення оптимальних доз біологічно 

активних речовин у складі дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів і 

функціональних харчових продуктів;    

 розробляти інформаційні листки, робити доповіді для лікарів та 

надавати консультації населенню з питань, пов’язаних з дієтичних добавок, 

спеціальних харчових продуктів і функціональних харчових продуктів, 

 узагальнювати нормативні вимоги щодо виробництва, параметрів 

якості та особливостей обігу дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів 

і функціональних харчових продуктів в Україні,  

 застосовувати різні класифікаційні підходи до дієтичних добавок, 

спеціальних харчових продуктів і функціональних харчових продуктів,  

 опрацьовувати класифікаційні підходи та методики товарознавчого 

аналізу для дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів і 

функціональних харчових продуктів, 
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 набуття навичок раціонального позиціонування дієтичних добавок, 

спеціальних харчових продуктів і функціональних харчових продуктів в 

аптечних закладах та опрацювання алгоритмів фармацевтичної опіки при їх 

відпуску з аптек. 

Очікувані результати 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

– основні засади та принципи здорового харчування;  

– основні комплектуюч іраціонального харчування;  

– наслідки порушень режимів та основ фізіологічного харчування;  

– основи гігієни харчування;  

– харчові дієтичні та біологічно активні добавки; 

 лікувальні дієти при захворюваннях гормональної, травної та інших 

систем. 

вміти: 

– використовувати фахові знання у вирішенні практичних питань;  

– проводити профілактичне інформування населення стосовно важливості 

правильного харчування;  

– надавати рекомендації хворим стосовно спеціальних дієт;  

– самостійно працювати з навчальною і довідковою літературою;  

– застосовувати основи нутріціології та броматології при вивченні 

профільних дисциплін. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) та семінарських (10 год.), 

організації самостійної роботи студентів  (20 год.).  

Вивчення дисципліни повинно реалізовуватися на основі методів 

проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного (методу 

проектів).  

Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Нутрієнти, їх вміст у харчових продуктах. Раціон харчування, 

харчовий статус, бдієтичні добавки. 

Тема 1. Нутриціологія: предмет, мета та завдання. Основні терміни та 

поняття нутриціології. Роль харчування у забезпеченні процесів життєдіяльності 

організму: 

Тема 2. Харчування: сучасні підходи, принципи, рекомендації 

Тема 3. Макро- та мікронутрієнти.  

Тема 4. Нетрадиційні (альтернативні) види харчування 

Тема 5. Дієтичні добавки. харчові продукти для спеціального дієтичного 

споживання. функціональні харчові продукти. 
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Розділ 2. ЛР та ЛРС, яка містить монотерпеновіглікозиди, гіркоти, ефірні 

олії, тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди. Природні джерела 

гормонів. 

Тема 6. Нутрієнтна корекція при харчовій непереносимості та харчової 

алергії 

Тема 7. Нутрієнтна корекція цукрового діабету 

Тема 8. Нутрієнтна корекція ожиріння та захворювань шлунково-

кишкового тракту. 

Тема 9. Нутрієнтна корекція захворювань серцево-судинної системи 

Тема 10. Нутрієнтна корекція захворювань сечовивідної системи 

Тема 11. Нутрієнтна корекція захворювань опорно-рухового апарату 

Перелік  рекомендованої літератури  

1. Волошин О.І., Лішак О.В., Окопняк І.А., Сплавський О.І. Основи 

нутріціології. Навчальний посібник. Букрек. – 2007. – 280 c  

2. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування . Підручник. - К.: 

Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.  

3. Конспект лекций по нутрициологии для 

студентовфармацетическихВузов / Попова Н.В., Очкур А. В., Казаков Г.П., 

Ковалёв С.В., Алфёрова Д.А. – Харьков, 2014, 120 с.  

4. Аністратенко Т.І., Білко Т.М., Благодарнова О.В. та ін. Гігієна 

харчування з основами нутріціології.  Підручник. У 2 книгах. За редакцією проф. 

В.І. Ципріяна. — К.: Медицина, 2007. — 528 с.  

5. Дубініна А.А., Малюк Л.П., Селютіна Г.А. та ін. Токсичні речовини у 

харчових продуктах та методи їх визначення. Підручник. — К.: ВД 

«Професіонал», 2007. — 384 с. 

6. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В Основи фізіології, гігієни харчування та 

проблеми безпеки харчових продуктів. Навчальний посібник. - Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. - 441 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Методи поточного контролю: Оцінювання успішності вивчення кожної 

теми дисципліни виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. 

Поточна успішність розраховується як середній поточний бал, тобто 

середнє арифметичне всіх отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми, наприклад 4,75. 

Оцінювання  поточного контролю з дисципліни: 

Значення оцінки «відмінно»: студент виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. 

Значення оцінки «добре»: студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 
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стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна. 

Значення оцінки «задовільно»: студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Значення оцінки «незадовільно»: студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають 

академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну діяльність 

не менше 3,00. 

Оцінювання  поточного тестового контролю з дисципліни: 

- «5» - 100-91% правильних відповідей; 

- «4» - 90-71% правильних відповідей; 

- «3» - 70-60,5% правильних відповідей; 

- «2» - менш 60% правильних відповідей. 

Форми і методи підсумкового контролю: 

Формою підсумкового контролю знань  з навчальної дисципліни є залік. 

Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього 

середнього арифметичного до проценту засвоєння необхідного об’єму знань з 

даного предмету.  

Середній бал  

за 

дисципліну 

Відношення отриманого студентом 

середнього балу за дисципліну до 

максимально можливої величини 

цього показника 

Оцінка з  

дисципліни  

за 4-бальною шкалою 

(традиційна оцінка) 

4,45 – 5,0 185-200 5 

3,75 – 4,44 151-184 4 

3,0 – 3,74 120-150 3 

 

Самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється на останньому занятті. 

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання виконувати 

вчасно згідно дедлайну. За невчасне виконання завдання студент отримує 

незадовільну оцінку. Перескладання здійснюється згідно до затвердженого 

графіку. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  
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 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей);  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей. 

Політика щодо відвідування та запізнень:. Для отримання задовільної 

оцінки обов’язковим є відвідування і робота на аудиторних заняттях (лекції і 

семінарські заняття). Запізнення студента дозволяється не більше ніж на 10 

хвилин. 

Мобільні пристрої: на занятті можна користуватись мобільними 

пристроями з дозволу викладача. 

Поведінка в аудиторії: 

Під час находження в аудиторії важливі: повага до колег; толерантність до 

інших; сприйнятливість та неупередженість; здатність не погоджуватися з 

думкою, але шанувати особистість опонента/-ки (під час дискусій); ретельна 

аргументація своєї думки; дотримання етики академічних взаємовідносин.  

 


