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1. Мета дисципліни – ознайомлення з базовими поняттями щодо дієтичного та лікувального
харчування поширених захворювань в умовах санаторно-курортних закладів, встановлення
принципів складання раціону (дієт) харчування з лікувальним і профілактичним напрямом.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Харчова хімія», «Фізіологія людини»,
«Мікробіологія з мікробіологічною діагностикою», «Медична хімія», «Біологічної хімії»
«Технологія харчових продуктів».
2. Вміння самостійно застосовувати знання із фізіології людини, харчової хімії,
медичної хімії, біологічної хімії, технології харчових продуктів та ін. навчальних
дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою
та науково-методичною літературою.
3. Володіння елементарними навичками компаративного аналізу.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Курортно-лікувальне харчування» є складовою програми
професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою
«Дієтологія». «Курортно-лікувальне харчування» є вибірковою дисципліною, що висвітлює
актуальні проблеми дієтичного і лікувального харчування поширених захворювань в умовах
санаторно-курортних закладів, дослідження в галузі технології приготування страв для
хворих людей і побудови базисних дієт і їх диференційованого застосування з урахуванням
порушень метаболічного конвеєра.
Дисципліна покликана висвітлити нозологічний принцип побудови системи лікувального
харчування.
4. Завдання (навчальні цілі):
1. проаналізувати систему дієтичного та лікувального харчування (елементну і дієтну);
2. сформувати у студентів загальні уявлення про основні групи продуктів дієтичного
харчування та основні види дієт;
3. розкрити основну сутність особливостей організації лікувального та дієтичного
харчування у санаторіях і профілакторіях;
4. ознайомлення з вимогами до якості харчових продуктів та готової їжі у санаторнокурортних закладах та контролю їх якості.
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я»,
спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування») дисципліна
забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:
інтегральної:
 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;
загальних:
 здатність застосовувати знання принципів лікувального харчування поширених
захворювань в практичних ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області лікувального харчування, його впливу на
стан хворої здоров’я людини;
 здатність до вибору стратегії спілкування,
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії;
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-

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
здатність вчитися і бути сучасно навченим;
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
спеціальних (фахових, предметних):
характеризувати санаторно-курортні заклади України та основні підходи до
організації харчування в них;
характеризувати науково-гігієнічні основи дієтичного та лікувального
харчування, патогенетичні принципи побудови дієтотерапевтичного харчування;
характеризувати основні номерні дієти санаторно-курортних закладах різного
профілю;
інтерпретувати принципи організації дієтичного та лікувального харчування в
санаторно-курортних закладах різного профілю;
ідентифікувати основні принципи лікувального харчування, оцінювати вибір та
спосіб обробки продуктів для хворих у санаторно-курортних закладах різного
профілю згідно основних дієт;
користуватись розрахунковими методами оцінки харчової та біологічної
цінності харчових продуктів і страв включених до дієт;

-

здійснювати санітарно-гігієнічний контроль за організацією дієтичного та
лікувального харчування в санаторно-курортних закладах;

-

набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої курортнолікувальному харчуванню;
самостійно працювати з науковою, навчальною, довідниковою літературою, що
висвітлює актуальні проблеми курортно-лікувального харчування.

-

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Форми
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація)
(та/або
Код

Результат навчання

1
Знати
1.1. Санаторно-курортні
заклади
України та основні підходи до
організації харчування в них;
1.2. Науково-гігієнічні
лікувального та
харчування;

методи і
технології)
викладання і
навчання

Методи оцінювання

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу
Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу
Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу
Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;

основи
дієтичного

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

1.3. Патогенетичні
принципи
побудови
дієтотерапевтичного
харчування;

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

1.4. Основні дієти санаторнокурортних закладів;

Лекція,
Практичне
заняття,

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

5

10

15

15

5

2
Вміти
2.1. Інтерпретувати принципи
організації дієтичного та
лікувального харчування в
санаторно-курортних закладах;

самостійна
робота

мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу
Модульна контрольна робота 1;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу
Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу

2.2. Оцінювати харчову та біологічну
цінність страв включених до
номерних дієт;

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

2.3. Ідентифікувати
основні
принципи
лікувального
харчування, оцінювати вибір та
спосіб обробки продуктів для
хворих у санаторно-курортних
закладах різного профілю згідно
основних дієт;
2.4. Здійснювати санітарногігієнічний контроль за
організацією дієтичного та
лікувального харчування в
санаторно-курортних закладах;
3
Комунікація
3.1. Демонструвати спілкування в
діалоговому режимі з колегами та
цільовою аудиторією, ведення
професійної наукової дискусії;

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

3.2. Письмово відображувати та
презентувати результати своїх
досліджень українською мовою.

Лекція,
Практичне
заняття,
самостійна
робота

Практичне
заняття,
самостійна
робота

Практичне
заняття,
самостійна
робота

5

10

15

Модульна контрольна робота 2;
оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу

15

Оцінювання усних
відповідей/доповнень;
мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу;
знання особливостей організації
лікувального харчування в
умовах санаторного-курортних
закладів
Мультимедійні презентації з
сучасного стану питань, що
розглядаються в рамках курсу;
представлення результатів
компаративного аналізу
українських базисних дієт і
європейських

5

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)
Демонструвати спілкування в діалоговому
режимі з колегами та цільовою аудиторією,
ведення професійної наукової дискусії,
письмово відображувати та презентувати
результати своїх досліджень українською
мовою.
Використовувати теорії і закони фізики,
+

1.2

+

1.3

+

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

+

+

6
хімії, біології та інших наук для вирішення
актуальних завдань в галузі курортнолікувального харчування.
Розуміти основні терміни та поняття
структури санаторно-курортних закладів +
України;
Розуміти основні терміни та поняття щодо
наукових основ дієтичного та лікувального +
харчування.
Демонструвати знання про патогенетичні
принципи побудови дієтотерапевтичного
харчування.

+
+

+
+

+

Демонструвати знання основних номерних
дієт санаторно-курортних закладів.
Встановлювати відмінності в організації
+
харчування у санаторіях різного профілю.

+

+

Аналізувати особливості лікувальної
кулінарії як основного компоненту
комплексної терапії ряду захворювань
Аналізувати вимоги до якості харчових
продуктів і готових страв, що включені до
номерних дієт
Застосовувати у професійній діяльності
методи санітарно-гігієнічного контролю за
організацією дієтичного та лікувального
харчування в санаторно-курортних
закладах.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 -1.2, 2.1.-2.2 (блок тем Розділу 1)
– 15 балів / 7,5 балів
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3 -1.4, 2.3-2.4 (блок тем Розділу 2)
– 15 балів / 7,5 балів
3. Мультимедійні презентації з актуальних питань курортно-лікувального харчування – РН 1.3.
- 1.4, 2.1 - 3.2 – 56 балів / 28 балів
4. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів
5. Доповнення - РН 1.1. – 3.2. – 7 балів / 3,5 балів
- підсумкове оцінювання: у формі заліку
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено
залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання.
Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.
Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є
відпрацювання всіх практичних занять та представлення мультимедійних презентацій
з
актуальних питань курортно-лікувального харчування.
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
7.2. Організація оцінювання:
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Модульні контрольні роботи 1, 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1,2,
відповідно, оцінювання матеріалу мультимедійних презентацій з актуальних питань курортнолікувального харчування під час проведення тематичних практичних занять Розділів 1,2,3.
Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час проведення
практичних занять.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план *

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

14

Розділ 1. Організація харчування у санаторно-курортних
закладах
Лекція
1.
Характеристика
санаторно-курортних
закладів.
Практичне заняття 1. Категорії та види курортів.
Санаторії.
Самостійна робота. Історія розвитку курортної справи в
Україні
та
світі.
Характеристика
гідротерапії,
ампелотерапії, енотерапії, апітерапії.
Лекція 2. Основні підходи до організації харчування у
санаторно-курортних закладах. Функціональні обов’язки
лікаря – дієтолога.
Практичне заняття 2.
Організація харчування за
номерними дієтами № 8 і №15
Самостійна робота. Оптимізація та персоніфікація
стандартних дієтичних раціонів. Сучасні технологічні
підходи до приготування здорової їжі.
Модульна контрольна робота 1
Розділ 2. Лікувальне харчуваннях в умовах курортів та
санаторіїв.
Лекція 3. Лікувальне харчування при захворюваннях
шлунково-кишкового тракту.
Практичне заняття 3. Організація харчування за
номерними дієтами №1 і №2 (основним варіантом
стандартної дієти та варіантом дієти з механічним і
хімічним щадінням)
Практичне заняття 4. Організація харчування за
номерною дієтою № 5.
Самостійна
робота.
Функціональні
обов’язки
співробітників
санаторно-курортних
закладів
при
організації лікувального харчування. Порядок контролю за
якістю готової їжі .
Лекція 4. Лікувальне харчування при захворюваннях нирок.
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Самостійна
робота*

Консультації

Назва тем

Лабораторні
роботи

№
п/п

Лекції

Кількість годин

14

2
4
6
2

4

6
2
8

18

36

2

3

3
8

2

8
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25

Практичне заняття 5. Організація харчування за
номерною дієтою № 7.
Самостійна робота. Принципи дієтотерапії при хронічній
нирковій недостатності.
Харчування при запальних
захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів. Харчування
при сечокам'яній хворобі.
Лекція 5. Лікувальне харчування при захворюваннях 2
цукрового діабету.
Практичне заняття 6. Організація харчування за
номерною дієтою № 9.
Самостійна робота. Методи дієтотерапії при цукровому
діабеті. Глікемічн6ий індекс харчових продуктів.
Взаємозаміна продуктів харчування за вуглеводами.
Лекція 6. Лікувальне харчування при захворюваннях 2
серцево-судинної системи з недостатністю кровообігу.
Практичне заняття 7. Організація харчування за
номерною дієтою № 10.
Самостійна робота. Лікування артеріальної гіпертензії
дієтою. Основні дієтичні рекомендації Американської
асоціації кардіологів.
Модульна контрольна робота 2
Консультації
ВСЬОГО

12

4
8

4
8

4

8
2
26

2
2

50

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1
Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекції – 12 год.
Практичні заняття – 26 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 50 год.
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