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1. Мета дисципліни 
 

Метою дисципліни «Гігієна та санітарія» є формування у здобувачів вищої 
освіти системи знань з теорії та методології організації санітарного режиму та 
забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах ресторанного господарства 
згідно з вимогами державного санітарного законодавства. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є санітарний та гігієнічний 
режим і форми їх контролю у закладах ресторанного господарства та на харчових 
виробництвах. 

Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям 
загальні відомості щодо: 

- законодавчої та нормативної бази України з питань санітарії та гігієни 
при виробництві харчових продуктів; 

- характеристики та дії фізичних, хімічних та біологічних шкідливих 
виробничих факторів при виробництві харчових продуктів; 

- забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до обладнання, машин, 
механізмів, виробничих потужностей та цехів виробництва та складських 
приміщень; 

- гігієнічних вимог до трудової діяльності; 
- принципів нормування шкідливих речовин у виробничій зоні при 

виробництві харчових продуктів. 
При викладанні дисципліни «Гігієна та санітарія» передбачається 

вирішення наступних завдань: 
• навчити студентів використовувати знання основ санітарного 

законодавства для раціональної організації технологічного процесу, запобігання 
виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань; 

• ознайомити студентів з науково обґрунтованими санітарно-
гігієнічними вимогами до чинників зовнішнього середовища, розміщення, 
планування та утримання закладів ресторанного господарства, а також з 
організацією санітарного нагляду за діяльністю закладів ресторанного 
господарства; 

• навчити їх самостійно працювати з відповідною санітарною 
документацією; 

• ознайомити з адміністративною та юридичною відповідальністю за 
порушення чинного санітарного законодавства; 

• довести майбутнім спеціалістам галузі важливість поточності 
виробництва, дотримання санітарного режиму та особистої гігієни для 
збереження здоров’я персоналу та відвідувачів. 

Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ФК1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 
продовольчої сировини впродовж технологічного процесу. 
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ФК5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 
технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 
ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. 

 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
 
Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін. Особливе значення для її 
вивчення мають такі дисципліни, як: «Органічна хімія», «Фізична і колоїдна 
хімія», «Біохімія», «Технічна мікробіологія» та ін.   

 
3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
- відомості законодавчих актів, а також санітарно-гігієнічних норм і вимог 

на переробних підприємствах; 
- методи оцінки ризиків та контролю санітарно-гігієнічного стану 

виробничого процесу від приймання сировини до реалізації готової продукції; 
- дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог до підприємств, 

виробничих потужностей, процесів і апаратів харчових виробництв та способи їх 
забезпечення і контролю; 

- забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до води і відходів 
виробничих цехів, стоків переробних підприємств; 

- основні санітарні вимоги до технологічного процесу виробництва; 
- основні санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації готової кулінарної 

продукції; 
- гігієнічні вимоги до упорядкування підприємств ресторанного 

господарства; 
- санітарні норми та вимоги до виготовлення, зберігання, транспортування 

напівфабрикатів та кулінарних виробів; 
- основні причини і заходи профілактики харчових отруєнь на 

підприємствах ресторанного господарства; 
- санітарно-гігієнічну оцінку якості харчових продуктів та їх зберігання на 

підприємствах ресторанного господарства; 
- правила відбору проб страв для лабораторного обстеження. 
 
У цьому контексті студенти повинні вміти: 

- провести санітарно-гігієнічну оцінку якості харчових продуктів; 
- виявити причину харчового отруєння, харчової інфекції; 
- розробити комплекс науково-обгрунтованих профілактичних заходів; 
- провести санітарну експертизу проектів підприємств ресторанного 

господарства; 
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- провести санітарне обстеження підприємств з наступним складанням 
акту обстеження; 

- розробити пропозиції по ліквідації виявлених порушень санітарно-
гігієнічних правил і норм; 

- проводити відбір проб страв для лабораторного обстеження; 
- проводити санітарну експертизу продуктів; 
- забезпечувати дотримання гігієнічних нормативів та санітарних вимог 

при виробництві харчових продуктів; 
- розробляти заходи щодо дотримання належного санітарного стану на 

харчових підприємствах; 
- здійснювати постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог до приміщень, виробничих цехів, машин, обладнання та механізмів при 
виробництві, зберіганні, транспортуванні харчових продуктів; 

- здійснювати оцінку ризиків на основі контролю за санітарним станом 
цехів і обладнання для забезпечення належної якості і безпечності харчових 
продуктів 

- забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог до відходів 
переробних підприємств. 

 
Програмні результати навчання: 

ПР05. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 
основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 
перероблення. 
ПР06. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 
метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у 
харчуванні людини. 
ПР08. Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 
підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку 
галузі 
ПР22. Здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 
іноземною мовами. 
ПР27. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства, вести 
здоровий спосіб життя. 
ПРН 28. Вміти інтенсифікувати технологічні процеси виробництва харчової 
продукції на харчових підприємствах та у закладах ресторанного господарства, 
керуючись теоретичними основами харчових технологій та сучасними 
принципами гастрономічного інжинірингу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
6 семестр 

Форма навчання денна 
 

№ 
з/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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20
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н.
р.

 

20
24

/2
5 

н.
р.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розділ 1. Санітарне законодавство та діючі нормативні документи 

1 ТЕМА 1 Основи санітарії і гігієни. 
Державний нагляд за дотриманням 
санітарного законодавства у закладах 
ресторанного господарства 

2 2 - 6     

2 ТЕМА 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
навколишнього середовища та систем 
забезпечення закладів ресторанного 
господарства, які формують мікроклімат 
приміщень 

2 4 - 6     

3 ТЕМА 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
розміщення та об’ємно-планувальних рішень 
під час планування та будівництва закладів 
ресторанного господарства 

2 - - 6     

4 ТЕМА 4 Санітарно-гігієнічні вимоги щодо 
утримання закладів ресторанного 
господарства  

2 2 - 4     

Розділ 2. Санітарія та гігієна робітників та харчових продуктів  
5 ТЕМА 5. Санітарні вимоги до особистої 

гігієни персоналу та середовища 
підприємства. 

2 2 - 4     

6 ТЕМА 6. Санітарно-гігієнічна вимоги до 
основних груп продовольчої сировини,  
харчових продуктів  та кулінарної обробки 
харчових продуктів 

2 8 - 10     

7 ТЕМА 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до 
технологічного процесу у закладах 
ресторанного господарства 

2 2 - 6     

Розділ 3. Харчові інфекції та отруєння 
8 ТЕМА 8. Основи профілактики харчових 

захворювань мікробної і немікробної 
природи у закладах харчування. 

2 4 - 8     

 ВСЬОГО 16 24 - 50     
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5. Схема формування оцінки 
 

5.1 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
5.2 Форми та організація оцінювання 

 
Поточне оцінювання: 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів 

Контрольне письмове 
оцінювання 

34 12 

Виконання завдань на 
практичних роботах  

22-36 7 х 4 б.=28 

КМР  32 20 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                        60 

 
Підсумкове оцінювання: 

Форма 
оцінювання 

Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість 
балів 

Екзамен 37 40 
 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби) 

 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби 

комп’ютерної техніки та інформаційних технологій).  
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, 

MS Office 2003 
 

7. Рекомендована література: 
Основна: 

1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. Офіційний вісник України. 
1998 р., № 3, стор. 13, стаття 75. 

2. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та 
благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 № 2042-VIII. Офіційний вісник 
України. 2017 р., № 55, стор. 5, стаття 1637. 
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3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII. Відомості Верховної Ради 
України. 1994 р., № 27, стаття 218. 

4. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або 
подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 
14.01.2000 № 1393-XIV. Офіційний вісник України. 2000 р., № 7, стор. 24, 
стаття 245. 

5. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон 
України від 06.02.2003 № 486-IV. Офіційний вісник України. 2003 р., № 10,  
стор. 6, стаття 430. 

6. Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) 
ресторанного господарства: Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, Правила від 
24.07.2002 № 219. Офіційний вісник України. 2002 р., № 34, стор. 274,  
стаття 1633.  

7. ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Терміни та визначення».  
8. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування 

(заклади ресторанного господарства)».  
9. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства: навчальний 

посібник / уклад.: Т.В. Кравченко, Н.М. Попова. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 
2017. – 273 с.  

10. Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства: навч. посібн. 
для здобувачів вищої освіти / В.В. Євлаш, М.П. Головко, О.П. Прісс, М.Л. Серік, 
Б.О. Старостенко, Газзаві-Рогозіна Л.В., - Х.: ХДУХТ,  2019.-246 с. 

11. Коваленко В.О. Гігієна і санітарія. Навчальний посібник / 
В.О.Коваленко, В.В. Євлаш, Л.О.Чернова, М.Л. Серік, С.П.Антоненко, 
Б.О.Панікарова. – Х. : ХДУХТ, 2012. – 136 с. 

12. Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства/ 
О.В. Іванова, Т.В. Капліна. – Суми: Університетська книга, 2020. – 399 с. 

 
 

Додаткова: 
1. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету 
Міністрів України; Положення від 02.09.2015 № 667. Офіційний вісник України. 
2015 р., № 73, стор. 44, стаття 2402 

2. СанПін 42-123-5777-91. Санітарні правила для підприємств 
громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що 
виробляють м'яке морозиво 

3. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України; Наказ, Норми, 
Правила [...] від 12.05.2010 № 400 

4. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих 
приміщень, МОЗ України: Постанова, Норми від 01.12.1999 № 42 
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5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 
списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі 
робочої зони і атмосферному повітрі населених місць» (Наказ № 30) 

6. ДСП 4.4.5.078-2001. Державні санітарні правила «Мікробіологічні 
нормативи та методи контролю продукції громадського харчування». Постанова, 
Нормативи від 07.11.2001 № 139 

7. СанПиН 42-123-4117-86. Условия, сроки хранения особо 
скоропортящихся продуктов 

8. Корзун В.Н. Гігієна громадського харчування – КНТЕУ.-2002-236. 
9. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і 

протиепідемічних питань: Вид. офіц. - Т. 1. - Ч. 2. - К., 1995. -С. 53-246. 
10. Рудавська Г.Б., Демевич Л.І. Санітарно гігієнічна експертиза товарів. 

КНТЕУ – К., 2003. 
11. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 852/2004 від 29 

квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів: Європейський Союз; Регламент, 
Міжнародний документ, Вимоги від 29.04.2004 № 852/2004. Офіційний вісник 
Європейського Союзу. 2004 р., / L 139 /, стор. 1  

12. Дунец Е. Г. Санитария и гигиена на предприятиях общественного 
питания: Учебное пособие / Дунец Е. Г., Тамова М. Ю., Куликов И. А. — СПб.: 
Троицкий мост, 2012. — 192 с. 

13. Артемова, Е.Н. Санитария и гигиена в гостинично-ресторанных 
комплексах: учебное пособие для высшего профессионального образования / Е.Н. 
Артемова, К.В. Власова. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», 2014. – 
276 с. 

14.  Степанова И. В. Санитария и гигиена питания: Учебное пособие 
(+CD). — СПб.: Троицкий мост, 2010. — 224 с. 
 

 
Інформаційні ресурси:  

1. Режим доступу:  http://repository.dnu.dp.ua:1100 
2. https://zakon.rada.gov.ua  
3. http://uazakon.com  
4. https://dpss.gov.ua  
5. https://ips.ligazakon.net  
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Тематика практичних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Практична робота 1 Законодавчі та нормативні документи у сфері гігієни 
харчування та дотримання санітарного законодавства 

2 

Практична робота 2. Гігієнічні вимоги до факторів навколишнього середовища 
у виробництві 

4 

Практична робота 3. Санітарний режим на харчових підприємствах 2 

Практична робота 4. Особиста гігієна працівників підприємств громадського 
харчування 

2 

Практична робота 5.Санітарно-гігієнічна оцінка харчових продуктів 8 
Практична робота 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до кулінарної обробки та 
технологічного процесу харчових продуктів 

2 

Практична робота 7. Санітарно-гігієнічні основи профілактики харчових 
захворювань мікробного та немікробного походження, гельмінтозів 

4 

Усього, годин 24 
 

Зміст самостійної роботи 
студентів денної форми навчання 

 

Тема самостійної роботи Кіл-ть 
годин 

Тема 1: Історія розвитку гігієни та санітарії.  Характеристика основних методів 
дослідження в санітарії та гігієні. Принципи організації мікробіологічної 
лабораторії та робочого місця мікробіолога. Правила техніки безпеки під час 
роботи в мікробіологічній лабораторії. Особливості роботи з оптичним 
мікроскопом. Правила мікроскопування із використанням сухих та імерсійних 
об’єктів 

6 

Тема 2: Вивчити санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення при 
плануванні будівництва закладу ресторанного господарства. Гігієнічні вимоги до 
проектування адміністративно-побутових приміщень. Гігієнічні вимоги до 
проектування приміщень для миття столового та кухонного посуду, камери 
харчових відходів. Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування приміщень для 
відвідувачів. 

6 

Тема 3: Санітарно-гігієнічні вимоги до об’ємно-планувальних рішень під час 
будівництва ЗРГ Санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів, що 
використовують для будівництва та внутрішнього оздоблення закладів. 

6 

Тема 4: Санітарно-гігієнічний контроль виробництва молока і продуктів його 
переробки. Мікробіологія молока сирого, незбираного, знежиреного, 
пастеризованого, вершків. Характеристика молока, як поживного субстрату для 
мікроорганізмів. Види псування вершкового масла, яке спричиняють 
мікроорганізми. 

4 

Тема 5: Санітарно-гігієнічний контроль виробництва м'яса, риби і продуктів їх 
переробки 

4 
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Тема6: Санітарно-гігієнічна оцінка виробництва хлібобулочних і макаронних 
виробів. Мікрофлора основної сировини хлібопекарського виробництва – зерна і 
борошна. Мікрофлора заквасок і тіста. Мікрофлора напівфабрикатів 
хлібопекарського виробництва. Санітарно-мікробіологічний   контроль 
виробництва кондитерських виробів і харчових концентратів. 

10 

Тема 7: Методи дезінфекції, дезінсекції та дератизації на виробництвах харчових 
продуктів  

6 

Тема 8: Нормативно-правові акти, відповідно до яких проводяться заходи 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 
щодо питної води, питного водопостачання та водовідведення, а також при 
здійсненні виробничої діяльності та наданні послуг 

8 

РАЗОМ 50 
Форма контролю (елементи контролю ):  кмр 
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