
Анотація на дисципліну  
НУТРІЦІОЛОГІЯ ТА БРОМАТОЛОГІЯ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — дослідити місце та роль нутріціології та броматології в практиці 
провізора, формувати науковий світогляд студентів, розвиток у них сучасних 
форм теоретичного мислення та здатності аналізувати явища, формувати 
уміння і навички для застосування у майбутній практичній діяльності, грамотне 
використання набутих знань у фармацевтичній галузі та щоденній практиці.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як фармакологія, 
клінічна фармація та фармацевтична опіка, побічна дія ліків, фармакогнозія, 
фармакотерапія з фармакокінетикою, фармацевтична хімія. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність здійснювати консультування щодо взаємодії 
ліків з продуктами харчування, оцінювати ризики взаємодії ліки-їжа, 
сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я 
конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, 
фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу та 
продуктів харчування; здатність забезпечувати раціональне харчування  згідно 
з особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичних  схем  
лікування. 
Програмні результати навчання: 
знати: загальні принципи та поняття нутріціології та броматології; основні 
складники продуктів харчування та їх вплив на організм людини; біологічну 
цінність харчових продуктів; вплив складників продуктів харчування на якість 
та ефективність фармакотерапії; взаємодію ліків та їжі; вплив ліків на стан 
відновлення організму; 
уміти:  застосовувати відповідні терміни при опрацюванні фахової літератури; 
застосовувати теоретичні основи та набуті навички при вивченні профільних 
дисциплін; ідентифікувати складники поживних та непоживних речовин у дієті, 
які входять у взаємодію з вибраними ЛЗ; оцінити ризики взаємодії ліків з 
продуктами харчування; надавати рекомендації щодо уникнення/запобігання 
небажаних взаємодій ЛЗ з харчовими продуктами; використовувати знання 
фармакологічних ефектів, механізм дії ліків та принципи раціонального їх 
дозування з метою забезпечення ефективного і безпечного їх використання; 



володіти: навичками  оцінки ризиків взаємодії ліки-їжа; ідентифікації 
складників поживних та непоживних речовин у дієті; надавати рекомендації 
для пацієнтів  для уникнення/запобігання небажаних взаємодій ліки-їжа; 
навичками оцінки ризиків взаємодії ліки-їжа у пацієнтів, які застосовують 
перорально ЛЗ. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Нутріціологія та броматологія: історія виникнення, загальні поняття, мета та 
завдання. Введення в нутріціологію та броматологію. Дефініція та класифікація 
харчових продуктів. Принципи правильного харчування, оцінка способу 
харчування і стану відновлення організму. Енергетичні потреби організму. 
Клініко-фармакологічні аспекти взаємодії ЛЗ та їжі. Вплив ліків на стан 
відновлення організму. Оцінка ризиків взаємодії ліки-їжа у пацієнтів, які 
застосовують ЛЗ перорально. Норми харчування - потреба в енергії та 
поживних речовинах, пожива як джерело енергії, баланс енергії, оздоровчі 
наслідки надмірної енергії. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


