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Силабус навчальної дисципліни 

«Ффармацевтичні аспекти харчових продуктів» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 

кредити 

Семестр: VІІІ 

4 рік навчання 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Згідно розкладу в аудиторії 106 кафедри фармакології та 

фармакогнозії (цикл фармакогнозії).  

Одеса, вул. Малиновського, 37 

Викладач (-і) Д.мед.н., професор Ярослав Рожковський   

К.х.н., в.о. доцента Ірина Бойко   

К.мед.н., старший викладач Світлана Богату  

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами: 

Приступа Богдан Володимирович, завуч кафедри  093-45-

10-278 

E-mail: gnosy@onmedu.edu.ua 

Кабінет № 110 кафедри фармакології та фармакогнозії 

(цикл фармакогнозії): Одеса, вул. Малиновського, 37 

Очні консультації: 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 https://moodle.odmu.edu.ua / або через 

Telegram / 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: MicrosoftTeams, Zoom та 

Viber. 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

 

Предмет вивчення дисципліни – є харчові речовини і компоненти, що 

містяться в продуктах харчування, правила прийому їжі, закони взаємодії їжі, 

вплив їжі на організм. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни (Місце дисципліни  в освітній 

програмі): 

Пререквізити фармакогнозія (лікарські засоби на основі ЛРС, 

методологія напівсинтезу), медична та біологічна фізика (основні фізичні 

закони та рівняння, які пов'язані з фармакологічним ефектом лікарських  
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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 біоорганічної хімії), фармацевтична хімія (хімія 

сучасних лікарських засобів, хімічні основи фармакологічного ефекту), а також 

латинської мови, ботаніки, аналітичної хімії, нормальної та патологічної 

фізіології людини; 

Постреквізити токсикологічної хімії;  клінічної фармації; 

ресурсознавство лікарських рослин. 

Мета  дисципліни - викладання навчальної дисципліни «Фармацевтичні 

аспекти харчових продуктів» 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 ессенціальних 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 порушенням 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,  
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 опрацьовувати класифікаційні підходи та методики товарознавчого 

аналізу для дієтичних добавок, спеціальних харчових продуктів і 

функціональних харчових продуктів, 

 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 комплектуючі раціональногохарчування;  

– наслідки порушень режимів та основ фізіологічного харчування;  

– основи гігієни харчування;  

– харчові дієтичні та біологічно активні добавки; 

- лікувальні дієти при захворюваннях гормональної, травної та ішнших 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  

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (30 год.) і 

організації самостійної роботи студентів (60 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 харчових продуктів. Роль харчування у забезпеченні процесів 

життєдіяльності організму: 

Тема 2. Харчування: сучасні підходи, принципи, рекомендації 
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Тема 3. Макро- та мікронутрієнти.  

Тема 4. Нетрадиційні (альтернативні) види харчування 

Тема 5. Дієтичні добавки. харчові продукти для спеціального дієтичного 

споживання. функціональні харчові продукти. 

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 студентов фармацетических 

Вузов / 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 

 

 До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 
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Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

 

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 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 
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 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Для отримання задовільної оцінки обов’язковим є відвідування і робота 

на аудиторних заняттях (лекції та практичні заняття).  

Запізнення здобувача дозволяється не більше ніж на 10 хвилин. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському 

національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної 

етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного 

медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої 

освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного 

університету. 
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