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Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття майбутніми 
фахівцями теоретичних знань і практичних навичок із загальних  підходів та 
принципів повноцінного, раціонального і профілактичного харчування людини в 
різних умовах життя та діяльності з основами нутриціології, на базі яких 

складається і розвиваються основи дієтології та харчування населення України. 
Міждисциплінарні зв'язки.  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; 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: Нутриціологія, базові поняття. Аліментарні 
захворювання та їх профілактика. Правила адекватного харчування. Їжа, 
пребіотики, пробіотики, постбіотики та мікробіота. Технологічна та кулінарна 
обробка їжі, харчові добавки. Травлення, абсорбція та метаболізм. Функції 
вітамінів.Патологічні стани їх дефіциту. Функції мікроелементів та 

макроелементів. Роль жирів у здоровому харчуванні.    
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 години 



самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


