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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова   Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі бакалаврату у першому 

семестрі (денна) та у другому семестрі (заочна) 
Кількість кредитів – 3.0, годин – 90 (денна) 
Кількість кредитів – 3.0, годин – 90 (заочна) 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна         90           20 22 
заочна         90 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 48 Заочна - 78 
Розклад занять 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Організація санаторно-курортного харчування» є вибірковою 
компонентою освітньої програми з циклу фахової підготовки та має тісні міждисциплінарні 

зв’язки як з іншими фундаментальними дисциплінами, так і з дисциплінами професійної 

підготовки. Дисципліна  спрямована на опанування студентами теоретичних та практичних 

навичок діяльності в умовах ринкової економіки і успішної реалізації отриманих знань в 

професійній діяльності в індустрії гостинності. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Мета дисципліни «Організація санаторно-курортного харчування» є набуття студентами 

сучасних теоретичних знань щодо організації санаторно-курортного харчування  відповідно до 

стану здоров’я пацієнтів і вимог дієтологів, методики його організації, ролі інформаційних та 

інноваційних технологій у процесі організації санаторно-курортного харчування, набуття 

практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів до організації лікувального і 

лікувально-профілактичного харчування в санаторно-курортних закладах на сучасному рівні, 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть спроможними забезпечити високий 

рівень ефективності організації лікувального та лікувально-профілактичного харчування в 

санаторно-курортних закладах в умовах ринкової економіки. 
Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

питань: 
− особливостей санаторно-курортного харчування; 
− методологічних засад організації лікувального і лікувально-профілактичного  харчування; 
− інформаційних систем управління підприємствами; 
− інноваційних технологій у організації та забезпеченні санаторно-курортного харчування; 
− складання меню для лікувальних і лікувально-профілактичних дієт та раціонів. 

 
 
 
 
 
 

http://hospitality.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://rozklad.ontu.edu.ua/


 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- концептуальні засади організації санаторно-курортного харчування, забезпечення 

дієтичними продуктами і складання меню для лікувальних та лікувально-профілактичних дієт і 

раціонів, новітні технології переробки рослинної і тваринної сировини і сучасне обладнання, 

використання якого дозволить внести зміни в  організаційної структури на основі впровадження 

інформаційних систем та підвищити харчову і біологічну цінність продуктів харчування; 
- проблеми в управлінні підприємствами та побудову нових бізнес-моделей; 
- раціональні підходи щодо управління технологічними та організаційними процесами 

підприємств; 
- значення основних компонентів їжі і біологічно цінних речовин для хворої людини; 
- характеристику основних продуктів, що використовуються у дієтичному та лікувально-

профілактичному харчуванні; 
- методи кулінарної обробки і їх вплив на харчову і біологічно-цінність, спеціалізоване 

обладнання для приготування дієтичних страв.  
вміти:  

− залежно від категорії санаторно-курортних закладів і змін бізнес-процесів підприємства 

обирати найбільш відповідні способи впровадження нових інформаційних технологій; 
− застосовувати новітні підходи до управління підприємством і організації санаторно-

курортного харчування; 
− працювати з нормативно-технічною літературою, збірниками рецептур страв, 

довідниками хімічного складу продуктів, картотекою страв дієтичного та лікувально-
профілактичного харчування; 

− використовувати методи структурного, функціонально-вартісного моделювання 

організаційних процесів роботи санаторно-курортних закладів і формування рішень щодо їх 

реорганізації; 
− правильно організувати технологічний процес з урахуванням особливостей дієтичного і 

лікувально-профілактичного харчування; 
− складати збалансоване по основних компонентах і калорійності добові раціони 

харчування для всіх дієт, які використовуються в санаторно-курортних закладах; 
− впроваджувати в санаторно-курортних закладах санітарно-гігієнічних вимог до 

підвищення якості обслуговування і забезпечення потреб пацієнтів відповідно до новітніх 

досягнень медицини та наукових засад харчових технологій. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
  

6. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси  

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
 
Викладач       /ПІДПИСАНО/    Анджела Д’ЯКОНОВА 
                                                                  

 
Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/   Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
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