
Анотація на дисципліну  
ФАРМАЦЕВТИЧНА БРОМАТОЛОГІЯ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - є  формування розуміння можливої взаємодії лікарських засобів 
харчовими продуктами та їх складом, тобто з їжею; формування  культури 
власного харчування та знання ролі харчових продуктів у виникненні, 
профілактиці та лікуванні різних нозологій; формування розуміння місця та 
ролі броматології  у фармацевтичної практиці. 
Дисципліна базується на вивченні студентами таких дисциплін, як: 
фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка, побічна дія ліків, 
біофармація, фармакогнозія, фармакотерапія з фармакокінетикою, 
фармацевтична біотехнології, фармацевтична хімія та інтегрується з ними. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність розуміння можливої взаємодії лікарських 
засобів з компонентами харчових продуктів; здатність розуміння наслідків 
впливу їжі на фармакологічний ефект лікарських засобів; здатність здійснення 
належної фармацевтичної опіки, яка гарантує ефективність призначеної лікарем 
фармакотерапії. 
Програмні результати навчання: 
знати: загальні принципи та поняття броматології; основні складники 
продуктів харчування та їх вплив а 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: загальними поняттями про механізми фармакологічної та 
терапевтичної дії лікарських засобів з їжею, алкоголем, соками для 
прогнозуванню якісної та безпечної фармакотерапії; знаннями  щодо  
визначення, складу, та класифікації харчових продуктів, їх біологічної цінності; 
знаннями впливу продуктів харчування/їжі на ефективність фармакотерапії; 



навичками оцінювання ризиків взаємодії ліки-їжа; навичками ідентифікації 
складників поживних та непоживних речовин у дієті; 
Зміст навчальної дисципліни: Броматологія: загальні поняття, мета та 
завдання. Принципи правильного харчування, оцінка способу харчування і 
стану відновлення організму. Енергетичні потреби організму. Вода і її значення 
в харчуванні людини, види мінеральної води. Продукти харчування і їх 
поживність – характеристика головних груп продуктів харчування і їх роль в 
раціональній дієті. Взаємодія ліків та їжі. Жири. Вуглеводи. Білки Мінеральні 
складники. Вітаміни. Соки. Взаємодія (фармакокінетична та 
фармакодинамічна) алкогольних напоїв, кави, чаю з ЛЗ. Харчові 
добавки/Дієтичні добавки - визначення, та їх склад. Ідентифікація складників 
поживних та непоживних речовин у дієті, які входять у взаємодію з 
вибраними/конкретними ЛЗ Вплив ліків на стан відновлення організму. 
Рекомендації для пацієнтів, для уникнення/запобігання небажаних взаємодій 
ліки-їжа. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.  
 

 

 

 

 


