
Анотація на дисципліну  
ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ НУТРІЦІОЛОГІІ  

(БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК) 
(курс за вибором) 

Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - є отримання основних знань про харчові добавки; формування 
розуміння відмінностей між харчовими добавками та їжею;  усвідомлення 
ключових відмінностей біологічно активних добавок від лікарських засобів та 
побудова стратегії недопущення конкуренції дієтичних добавок з ліками; 
формування навичок з проведення інформаційно-пояснювальної роботи з 
населенням з цього питання; мати знання щодо законодавчої бази України 
щодо якості спеціальних продуктів: біологічно активних добавок, 
функціональних продуктів, дієтичних добавок та ін.  
      Вибіркова дисципліна «Фармацевтичні аспекти нутріціології (біологічно-
активних добавок)» інтегрується з такими  дисциплінами, як: гігієна у фармації 
та екологія, етика і деонтологія у фармації, фармацевтичне право та 
законодавство, організація та економіка фармації, фармацевтичне та медичне 
товарознавство. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміння нормативних вимог щодо 
виробництва, параметрів якості та особливостей обігу біологічно активних 
добавок в Україні, здатність класифікувати дану категорію аптечних товарів,  
здатність проводити  товарознавчий аналіз біологічно активних добавок, 
здатність  раціонально позиціонувати добавки в аптечних закладах; здатність 
здійснювати  фармацевтичну опіку при відпуску з аптек біологічно активних 
добавок. 
Програмні результати навчання: 
знати: визначення поняття «нутрієнти» та «нутрицевтика»; загальну 
характеристику макро- та мікронутрієнтів; нормативно-законодавчу базу щодо 
виробництва, обігу та застосування біологічно активних добавок в Україні; 
класифікацію біологічно активних добавок добавок; основні відмінності 
лікарських засобів і біологічно активних добавок; 
уміти: проводити інформаційну роботу щодо питань якості та застосування 
біологічно активних добавок;   
володіти: навичками опрацювання нормативно-правових актів стосовно 
біологічно активних добавок; навичками нутриційної  корекції  найбільш 
поширених захворювань 
Зміст навчальної дисципліни:  Основні положення нутріціології. Нормативне 
забезпечення виробництва, обігу та застосування дієтичних добавок  в Україні. 
Параметри безпечності і якості біологічно активних добавок. Узагальнення 



класифікаційних підходів до біологічно активних добавок. Характеристика 
ринку біологічно активних добавок в Україні. Узагальнення ключових 
відмінностей лікарських засобів і біологічно активних добавок. Побудова 
стратегії недопущення конкуренції біологічно активних добавок з ліками. 
Взаємодія біологічно активних добавок з лікарськими препаратами, їжею і 
іншими факторами. Нутрицевтики – чинники корекції найбільш поширених 
захворювань. Фармацевтична опіка при відпуску біологічно активних добавок з 
аптек.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни:  
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.  
 

 


