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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Біолгічно активні добавки” складена  відповідно до 
Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
                                                                                                                    
галузі знань   22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності   224 Технології медичної діагностики та лікування                                                                                       

освітньої програми _____ Дієтологія___. 
 

Опис навчальної дисципліни (анотація).  
Дана дисципліна розглядає структуру та функції речовин, що входять до складу 

біологічно активних добавок до їжі. Приділено увагу основним задачам сучасної теоретичної і 
практичної вітамінології, охарактеризовані функціям вітамінів в організмі людини: метаболічна 
роль та молекулярні механізми дії вітамінів. Показана роль водорозчинних вітамінів як 
попередників коферментів, охарактеризована їхня роль в обміні основних енергоносіїв. 
Обґрунтовано проведення заходів щодо корекції вітамінних дефіцитів та оптимізації 
забезпечення вітамінами населення, а також необхідність використання полівітамінних і 
вітамінно-мінеральних комплексів для повноцінного харчування. Охарактеризавана роль 
мінеральних речовин їжі в обміні речовин в організмі людини, значення повноцінних білків, 
поліненасичених вищих жирних кислот. Дисципліна «Біологічно активні добавки» пов’язана з 
такими дисциплінами як «Медична хімія», «Основи травлення та живлення»,  «Біохімія», «Обмін 
речовин».  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Дати студентам уявлення про біологічно активні добавки, їхні основні компоненти  — 

водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, мікроелементи, незамінні амінокислоти, білки, 
поліненасичені вищі жирні кислоти,  вуглеводи; опанування методами визначення компонентів 
біологічно активних добавок в харчових продуктах та критеріями оцінки забезпечення людини 
неохідними нутрієнтами для повноцінного харчування, обгрунтування заходів, що сприяють 
правильному харчуванню в якості важливого компонента охорони здоров'я. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Біологічно активні добавки” є: 
 сформувати уявлення про біологічно активні добавки; 

 дати студентам наукові уявлення про механізми дії вітамінів,  роль вітамінів в організмі 
людини; 

 охарактеризувати роль минеральних речонин в обміні речовин; 

 вивчити захворювання, пов’язані з недостачею або відсутністю вітамінів, макро- і 
мікроелементів; 

 охарактеризувати роль незамінних амінокислот, повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот. 

1.3 Компетентності та результати навчання,  формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з 
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 
навчання у Стандарті). 
 
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 
компетентностей:  
  інтегральна:  
здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

 
  загальні: 

 Здатність застосовувати знання з структури та функцій БАД в практичних 
ситуаціях; 
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 Знання та розуміння предметної області БАД; 
 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії; 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; 
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 Здатність застосувати знання з БАД для обґрунтування корекції хімічного складу 

їжі; 
 Здатність застосовувати знання і вміння з фізико-хімічних властивостей вітамінів 

для вибору правильних стратегій корекції хімічного складу їжі; 
 Здатність застосовувати зання механізмів дії водорозчинних вітамінів для 

коректного аналізу забезпеченості вітамінами; 
 Здатність застосовувати знання функцій минеральних речовин в метаболізмі 

людини для оцінки БАД. 
 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей». 
 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1. Здатність 

застосовувати 
знання про 
біологічно активні 
добавки  в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, набуті у 
процесі 
навчання. 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення власних 
висновків, знань 
та пояснень, що їх 
обґрунтовують до 
фахівців та 
нефахівців. 

Відповідати за  
прийняття 
рішень у  
складних умовах 

2. Знання та 
розуміння 
предметної 
області БАД. 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності. 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за професійний  
розвиток, 
здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання  
з високим рівнем  
автономності. 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування; 
здатність 
працювати в 
команді; навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної роботи 

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою як 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 

Використовувати 
при фаховому та 
діловому 

Нести 
відповідаль- 
ність  
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усно, так і 
письмово; 
здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

знання іноземної 
мови 

мові, як усно так і 
письмово, вміти 
спілкуватись 
іноземною мовою. 

спілкуванні та при 
підготовці 
документів рідну 
мову. 
Використовувати 
іноземну мову у 
професійній 
діяльності 

за вільне 
володіння  
рідною мовою, 
за  
розвиток  
професійних  
знань. 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються 
у професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести 
відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних 
знань  
та умінь. 

6 Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу, 
здатність вчитися 
і бути сучасно 
навченим. 

Знати способи 
аналізу,синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти проводити 
аналіз інформації, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
придбати сучасні 
знання 

Встановлювати 
відповідні зв’язки 
для досягнення 
цілей. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за своєчасне  
набуття  
сучасних знань. 

7 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконаних 
робіт. 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості 
діяльності.  

Вміти 
забезпечувати 
якісне виконання 
робіт. 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт. 

Нести 
відповідаль- 
ність  
за якісне 
виконання  
робіт. 

8 Визначеність і 
наполегливість 
щодо поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти визначити 
мету та завдання 
бути 
наполегливим та 
сумлінним при 
виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання завдань 
та обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність 

застосувати 
знання з БАД для 
обґрунтування 
корекції 
хімічного складу 
їжі. 
 

Знати основні 
компоненти 
БАД та їхні 
функції в 
організмі 
людини. 

Вміти 
аналізувати 
вміст БАД для 
корекції 
хімічного 
складу їжі. 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, 
знань та 
пояснень щодо 
даного питання 

Нести 
відповідальність 
за якість 
виконаної роботи 

2 Здатність 
застосовувати 
знання і вміння з 
фізико-хімічних 
властивостей 
вітамінів для 
вибору 
правильних 
стратегій 
корекції 
хімічного складу 

Знати фізико-
хімічні 
властивості 
вітамінів. 

Вміти 
визначати 
вітаміни та 
вітаміоподібні 
речовини. 

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
виборі спектра 
діагностичних 
процедур для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу 
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їжі. 
3 Здатність 

застосовувати 
зання механізмів 
дії 
водорозчинних 
вітамінів для 
коректного 
аналізу 
забезпеченості 
вітамінами. 

Знати механізми 
дії 
водорозчинних 
вітамінів як 
попередників 
коферментів,   
реакції за участі 
вітамінозалежних 
ферментів. 
 

Вміти 
визначати 
забезпеченість 
вітамінами, 
використовую-
чи 
загальноприй-
няті методи та 
критерії, 
основані на 
прямому 
визначенні 
вітамінів у 
крові та/або 
сечі та за 
аткивністю 
відповідних 
ферментів. 

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
аналізі  
показників 
біохімічного 
складу крові і 
сечі. 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
виборі показників 
біохімічного 
складу крові і сечі 
для 
підтвердження 
прогнозованого 
діагнозу. 

4 Здатність 
застосовувати 
знання функцій 
минеральних 
речовин в 
метаболізмі 
людини для 
оцінки БАД 
 

Знати  
властивості та 
вміст 
минеральних 
речовин, 
необхідних для  
організму 
людини 

Вміти 
проводити 
лаборотрні 
дослідження 
забезпеченості 
основними 
мінеральним 
речовинами 

Обґрунтовано  
оцінювати 
результати 
лабораторних 
досліджень  

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання: Навчальна дисципліна має сформувати уявлення про біологічно активні 
добавки, їхні основні компоненти  — водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, мінеральні 
речовини, незамінні амінокислоти, повноцінні білки, поліненасичені вищі жирні кислоти,  
вуглеводи. Сформувати основні знання та вміння щодо хімічної будови  біологічно активних 
речовин — вітамінів, їхніх активних форм та функцій  в організмі людини, порушень обміну 
речовин, пов’язаних з недостачею або відсутністю вітамінів. 
  В результаті опанування навчальної дисципліни студент повинен знати роль минеральних 
речовин в обміні речовин.Навчитися працювати в лабороторії для оволодіння навичками та 
вміннями виконувати експериментальні дослідження, проводити аналіз  продуктів. Вміти 
визначати біологічно активні речовини в харчових продуктах, володіти практичними навичками 
проведення якісного та кількісного аналізу. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити ЄКТС. 

 
         3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів 
 і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Вступ . 2 2           
Тема1. Водорозчинні 
вітаміни. 

40 8  12  20       
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Тема 2. Жиророзчинні 
вітаміни. 

18 4  4  10       

Тема 3.Вітаміноподібні 
речовини. 

18 4  4  10       

 
Тема 4. мінеральні 
речовини. Макро- та 
мікроелементи. 

20 6  4  10       

Тема 5. Незамінні 
амінокислоти, повноцінні 
білки. Полісарариди. 

20 4  6  10       

Консультації 2            
Усього годин  120 28  30  60       

 
         4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття біологічно активних добавок, класифікація, історія застосування. 2 
2 Водорозчинні вітаміни: Тіамін та його значення для обміну вуглеводів 2 
3 Коферменти окисно-відновних реакцій в організмі людини. 2 
4 Вітамін В6 та обмін білків. 2 
5 Пантотенова кислота і біотин та обмін жирних кислот 2 
6  Фолієва кислота та кобаламін.  Аскорбінова кислота 2 
7 Жиророзчинні вітаміни. Вітаміни групи А. Вітаміни групи Е і К 2 
8 Вітаміни групи Д та обмін Са. 2 
9 Вітаміноподібні речовини . Біофлавоноїди 2 

10 Біологічно активні речовини рослин. 2 
11 Мактоелементи. 2 
12 Мікроелементи. Значення йоду. 2 
13 Незамінні амінокислоти та повноцінні білки в БАДах 2 
14 Рослинні полісахариди.  2 

 Разом 28 
 
         5. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

   
                                                                                                              

         6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

   
 

        7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Визначення тіаміну методом окислення у тіохром 4 
2 Оцінка забезпечення тіаміном за активністю тіамін-залежного 

ферменту — транскетолази. 
4 

3 Визначання рибофлавіну методом прямої флуориметрії. 4 
4 Оцінка забезпення рибофлавіном за активністю 

глутатіонредуктази.  
4 

5 Визначання аскорбінової кислоти титруванням реактивом 2 
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Тільманса. 
6 Визначання каротиноїдів спектрофотометричним методом. 4 
7 Визначання біофлавоноїдів 4 
8 Визначання пектину за пектатом Са. 4 
 Разом  30 

 
        8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розрахунок кількості вітамінів в продуктах харчування. 6 
2 Біодоступність вітамінів з різних харчових джерел 6 
3 Індивідуальні потреби у вітамінах 6 
4 Методи та критерії оцінки забезпечення організму вітамінами та 

мікроелементами 
6 

5 Природні концентрати харчових речовин як джерела ессенціальних 
речовин 

6 

6 БАД - парафармацевтики 6 
7 Пробіотики 6 
8 Обмін вітамінів і потреба в них при різноманітних захворюваннях 6 
9 Взаємодія вітамінів и лікарських препаратів 6 
10 Використання високих технологій для виробництва БАД 6 

 Разом  60 
 

 
 

        9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, розрахункові завдання. 
 

10. Завдання для самостійної роботи:  
підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна робота» 

 
11. Методи навчання: викладення лекційного матеріалу, відповіді на запитання студентів, опанування 
практичних навичок на лабораторних заняттях  

                                                                                                  
12. Методи контролю: усний поточний контроль, модульні контрольні роботи, оцінювання захищених 
лабораторних робіт 
 
13.  Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік                                                                     

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 
Форма семестрового контролю Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Min 36 Max 60 Min 24 Max 40 

Усні відповіді на лабораторних 
затяттях 

12 20 7 12 

Оформлення результатів 
лабораторних робіт 

6 10 5 8 

Модульна контрольна 1 18 30   

Модульна контрольна 2   12 20 

 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Підсумкова оцінка 

Кількість навчальних годин / 
кредитів 

78 42 120 
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Кількість тем / їхній номер 3 (№№1-3) 2 (№№4,5)  

Min  36 24 60 

Max 60 40 100 

 

Підсумкова оцінка з  навчальної дисципліни “біологічно активні добавки” 
виставляється як сума балів за поточну навчальну діяльність. 

 
Номер 
змістового 
модуля, 
кількість 
навчальних  
годин 

 
 
Кількість 
тем, їх 
номери 

 
 
Кількість 
лаборатор
них 
занять, 
год 

Бали, які нараховуються студентам, макс  
 
Мінімальна 
кількість  
балів. 

За оцінки на заняттях. Модульна  
контрольна  
робота 

Усні 
відповіді 

Ведення 
зошита з 
лабораторних 
занять  

  

Змістовий 
модуль 1, 78 

2 (№№1-3) 20 20 10 30 36 

Змістовий 
модуль 2, 42 

3 (№№4,5) 10 12 8 20 24 

 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
Відмінно / Excellent 90-100 А 

Добре / Good 75-89 В, С 
Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 
Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

F 

 

Єдина шкала оцінок для студентів 

Оцінка  ЕCTS Статистичний       показник 

А 

B 

C 

D 

E 

Найкращі 10%  студентів 

Наступні 25 % студентів 

Наступні 30 % студентів 

Наступні 25 % студентів 

Останні 25 % студентів 

FX 

F 

Повторне перескладання 

Обов’язковий повторний курс 
навчання 
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           Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні    змістових    
модулів, можливе проведення повторного підсумкового контролю засвоєння 
дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії. 

 
        15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект лекцій, презентації, завдання для 
самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 
студентів        
        
        16. Рекомендована література 
 
Основна: 
 

1. Біохімія: підручник / Л.І.Остапченко, Т.Р.Андрійчук, Ю.Д.Бабенюк  та ін./ За ред. Л.І.Остапченко — 
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. - 796с. 

2. D. E. Metzler. Biochemistry. The Chemical Reaction of Living Cells. – Academic Press, 2003. – 1976р. 
3. Горбачев В.В., Горбачева В.Н. Витамины, микро- и макроэлементы. Справочник. – Мн.: Книжный 

дом; Интерпрессервис, 2002 – 544 с. 
4. Березов Т.Г., Коровин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002. – 704с. 
5. Губський Ю.І. Біологічна хімія. - К.; Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 508 с 
6. Биохимия. Учебник / Под ред..Е.С.Северина – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 784с. 
7. Спиричев В.Б. Теоретические и практические аспекты современной витаминологии. - Вопрос питания. 

- 2005. №5. с.32 — 47. 
 

Додаткова: 
 
1. Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х т. М.: Мир, 1985. – 1056с. 
2. Мецлер Д. Биохимия. Т.2. – М.: Мир, 1980. – 606с.  
3. Гонський    Я.Л.,     Максимчук    Т.П.,     Калинський     М.І.     Біохімія    людини. 
Тернопіль:"Укрмедкнига", 2002.- 744 с. 
4. Камышников В.С. Справочник  по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной 
диагностике. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 920 с. 
5. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войціцький В.М. Сучасні методи біохімічних досліджень. – К.: 
Фітосоціоцентр, 2001. – 424 с 
6. Петровский К.С. Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: Медицина, 1982. – 528с. 
7. Девис М., Остин Д. Витамин С. Химия и биохимия. – М.: Мир, 1999. – 176с  
8. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами./ под ред. Северина Е.С. – М.:   ГЭОТАР-
МЕД, 2001. – 448 с. 
9. Опыт изучения обеспечености витаминами, кальцием, железом и селеном детского и взрослого 
населения г.Славутича и коррекция выявленнных дефицитов./В.Б.Спиричев и др. - Вопросы питания. - 
2006. - №1.- С.19 — 29.   


