


 



 

          

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5,0 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» Вибіркова 

 

 

Модулів – 3 

 Спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Рік підготовки: 

1-й - 

Змістових модулів – 9 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 2-й  

 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3, 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Освітня програма 

"Технології харчування" 

 14 год  

  

Лабораторні 

16 год  

Самостійна робота 

120 год  

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: опанування теоретичних основ організації 

санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельно-ресторанного 

господарства, засвоєння основ організації їх роботи відповідно до 

державного санітарного і гігієнічного законодавства. 

Завдання дисципліни: 

– ознайомити студентів з науково-обґрунтованими санітарними 

вимогами до чинників зовнішнього середовища, розміщення, планування 

та утримання закладів ресторанного та готельного господарства, веденням 

санітарної документації та з правовими аспектами адміністративної, 

юридичної відповідальності у разі порушення чинного санітарного 

законодавства; 

– навчити студентів використовувати знання основ санітарного 

законодавства для раціональної організації технологічного процесу 

приготування страв; 

– довести майбутнім фахівцям галузі важливість поточності 

виробництва, дотримання санітарного режиму та особистої гігієни для 

збереження здоров'я персоналу та відвідувачів; 

– показати значення впливу факторів зовнішнього середовища на 

організм людини та необхідність створювати за допомогою різних 

пристроїв оптимальні умови для відвідувачів і працівників, а також вплив 

цих факторів на процеси транспортування, збереження і кулінарної 

обробки харчових продуктів, реалізації готової їжі та ін. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 - організацію санітарного нагляду за діяльністю закладів 

ресторанного господарства; 

- санітарно-гігієнічні вимоги до чинників зовнішнього середовища; 

- розміщення, планування та утримання закладів ресторанного 

господарства; 

- основи санітарного господарства для раціональної організації 

технологічного процесу; 

- профілактичні заходи щодо виникнення харчових отруєнь та 

інфекційних захворювань; 

- дотримання санітарного режиму та особистої гігієни для 

збереження здоров'я персоналу та відвідувачів; 

- дотримання санітарних норм у визначенні якості продовольчої 

сировини та харчових продуктів; 

- основні гігієнічні принципи виробництва кулінарної продукції та 

їх завдання у системі ресторанного господарства. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі 

результати навчання:   

- Формувати і впроваджувати власні моделі 

професійної діяльності з врахуванням передового досвіду організації 



наукової та виробничої діяльності. 

- Розробляти та впроваджувати технічні і технологічні заходи на основі 

принципів ресурсозбереження та екологобезпечності. 

- Використовувати професійно-профільовані знання в 

галузі управління якістю та безпечністю харчових продуктів для 

розробки і впровадження систем менеджменту якості і безпечності 

продукції відповідно до НАССР та ISO. 

        Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у студентів компетентностей: 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми наукового, технічного та педагогічного характеру у сфері 

ресторанного господарства  та у процесі навчання, що передбачає 

застосування визначених теорій та методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

- Здатність застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

пошуку та аналізу науково-технічної інформації, організації 

наукових досліджень, оброблення одержаних результатів, 

впровадження інновацій.  

- Навички у сфері правового захисту інтелектуальної власності. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації в 

технічних науках. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Основи санітарії і гігієни. Державний санітарний 

нагляд у закладах ресторанного господарства 

1.1 Мета та завдання гігієни у формуванні спеціалістів у сфері    

ресторанного господарства 

1.2 Органи та установи санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров'я України та їх функції з санітарного нагляду 

за закладами ресторанного господарства 

1.3 Попереджувальний та поточний санітарний нагляд 

1.4 Санітарні правила для закладів ресторанного господарства. 

Правова та майнова відповідальність керівників закладів за порушення 

санітарних правил 

1.5 Санітарна документація закладів ресторанного господарства 

1.6 Охорона харчових продуктів від шкідливого впливу факторів 

навколишнього середовища (техногенних забруднень, факторів хімізації 

сільського господарства, отрутохімікатів, антибіотиків тощо) 

1.7 Особливості санітарно-гігієнічних вимог до якості харчових 

продуктів та організації виробничого процесу 

1.8 Санітарна експертиза харчових продуктів, її завдання, методи, 

організація. Класифікація харчових продуктів за результатами санітарної 

експертизи. Порядок вилучення недоброякісних продуктів. 



Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього 

середовища 

та систем забезпечення закладів харчування 

2.1 Гігієнічне значення навколишнього середовища для 

життєдіяльності людини. Державні заходи щодо охорони навколишнього 

середовища 

2.2 Гігієна повітря 

2.3 Гігієна води 

2.4 Гігієна опалення. Місцева та центральна система опалення 

2.5 Гігієна вентиляції. Природна та штучна вентиляція. Місцеві 

системи штучної вентиляції виробничих приміщень закладів ресторанного 

господарства 

2.6 Гігієнічні вимоги до природнього та штучного освітлення в 

закладах ресторанного господарства 

2.7 Гігієнічне значення виробничого шуму і вібрації, заходи щодо їх 

зменшення та захисту працівників від їхнього шкідливого впливу 

Тема 3. Гігієнічні вимоги до розміщення та 

об’ємно-планувальних рішень закладів ресторанного 

господарства 

3.1 Гігієнічні вимоги до генерального плану ділянки. Санітарно-

гігієнічні вимоги до стану території закладів ресторанного господарства та 

її утримання 

3.2 Гігієнічні вимоги до закладів, які розміщуються у окремих 

будівлях, житлових будинках, промислових підприємствах 

3.3 Основні нормативні документи для проектування закладів 

ресторанного господарства та санітарно-гігієнічні вимоги 

3.4 Особливості проектування окремих груп приміщень 

3.5 Санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів, що 

використовують для будівництва та внутрішнього оздоблення закладів 

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання 

закладів харчування та особистої гігієни персоналу 

4.1 Епідеміологічне значення дотримання санітарного режиму в 

закладі. Санітарні вимоги до утримання виробничих, підсобних, 

торгівельних та побутових приміщень 

4.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання, посуду, інвентарю,  

тари (пакувальних матеріалів) та догляду за ними 

4.3 Методи дезінфекції. Характеристика дезінфікуючих засобів 

4.4 Гігієнічна характеристика методів дезінсекції та дератизації 

4.5 Лабораторний контроль санітарного стану закладів 

ресторанного господарства. Порядок проведення змивів 

4.6 Особиста гігієна персоналу. Профілактичні медичні 

обстеження і санітарна документація 

4.7 Гігієна праці і профілактика травматизму 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Тема 5. Санітарно-гігієнічна оцінка якості харчових продуктів 



5.1 Санітарна та нормативно-технічна документація, що визначає 

якість харчових продуктів за критеріями безпеки 

5.2 Санітарно-гігієнічна оцінка м'ясної сировини, м'ясопродуктів, 

ковбасних виробів, кулінарних виробів з м'яса 

5.3 Санітарно-гігієнічна оцінка риби і рибних продуктів 

5.4 Санітарно-гігієнічна оцінка молока і молочних виробів. Санітарно-

епідеміологічна оцінка молока, отриманого від хворих тварин 

5.5 Санітарно-гігієнічна оцінка яєць та яєчних продуктів 

5.6 Санітарно-гігієнічна оцінка рослинних та зернових продуктів, 

плодів, овочів та ягід 

5.7 Санітарно-гігієнічна оцінка консервів та пресервів. Критерії 

безпеки бомбажних консервів 

5.8 Санітарно-гігієнічна оцінка харчових домішок і смакових товарів 

5.9 Гігієнічні принципи використання барвників, ароматизаторів та 

санітарна документація, що регламентує їх використання 

Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу у 

закладах ресторанного господарства 

6.1 Санітарні умови приймання і зберігання харчових продуктів 

6.2 Санітарні вимоги до механічної обробки м'яса, субпродуктів, 

птиці, риби, яєць 

6.3 Санітарний режим обробки овочів, сипучих продуктів 

6.4 Санітарно-гігієнічні вимоги до способів теплового кулінарного 

обробляння харчових продуктів 

6.5 Вплив санітарних умов перевезення харчових продуктів на їх 

якість 

6.6 Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції і 

обслуговування відвіувачів 

Тема 7. Основи профілактики харчових захворювань мікробної і 

немікробної природи у закладах харчування 
 

7.1 Загальні поняття про захворювання, які спричинені 

недоброякісними харчовими продуктами 

7.2 Захворювання мікробного походження та їх профілактика в 

умовах діяльності закладів ресторанного господарства 

7.3 Харчові отруєння небактеріального походження 

7.4 Гельмінтози. Гігієнічна оцінка харчових продуктів, заражених 

гельмінтами 

7.5 Розслідування харчових отруєнь 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 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 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

 Тема 1. Основи санітарії і 

гігієни. Державний санітарний 
нагляд у закладах ресторанного 

господарства 

 

14 2  2  10       

 Тема 2. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до навколишнього 

середовища та систем 

забезпечення закладів 
хпрчування 

 

14 2  2  20       

 Тема 3. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до розміщення та 
об’ємно-планувальних рішень 

закладів ресторанного 
господарства 

 

14 2  4  20       

 Тема 4. Санітарно-гігієнічні 

вимоги щодо утримання 
закладів харчування та особистої 

гігієни персоналу 
 

24 2    20       

Разом за змістовним модулем1 66 8  8  70       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 

 Тема 5. Санітарно-гігієнічна 

оцінка якості харчових 

продуктів 
 

26 2  2  20       

ЗМ 2. Тема 6. Санітарно-

гігієнічні вимоги до 

технологічного процесу у 

закладах ресторанного 
господарства 
 

14 2  4  10       

Тема 7.  Основи профілактики 

харчових захворювань мікробної 

і немікробної природи у 

закладах харчування 

  

14 2  2  20       

Разом за змістовним модулем2 54 6  8  50       

Усього годин 150 14 - 16  120       



 

5. Теми лабораторно-практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
 Гігієна води та водопостачання підприємств 

харчування 
2  

2  Санітарне утримання підприємств харчування 2  

3  Санітарно-гігієнічна оцінка харчових продуктів 4  

4 

 Санітарно-гігієнічні вимоги до приймання, 

зберігання, кулінарній обробці продуктів, реалізації 

та якості їжі 

 

2  

5 

 Профілактика кишкових інфекцій і харчових 

отруєнь. Розслідування випадків харчових 

отруєнь  

4  

6 
Санітарно-гігієнічна оцінка проектів 

підприємств громадського харчування 
2  

Разом 16  

 

 

 



 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Законодавство України у сфері готельно-

ресторанного господарства. Попереджувальний та 

поточний санітарний нагляд. Санітарні правила для 

закладів ресторанного господарства. Правова та 

майнова відповідальність керівників закладів за 

порушення санітарних правил.  

6  

2 

Державний санітарний нагляд у закладах готельно-

ресторанного господарства. Санітарна експертиза 

харчових продуктів, її завдання, методи, організація. 

Порядок вилучення зі вживання недоброякісних 

продуктів.  

20  

3 
Санітарно-гігієнічни вимоги до системи забезпечення 

при плануванні будівництва ЗРГ.  
10  

4 

Санітарно-гігієнічни вимоги до обємно-

планувальних рішень під час будівництва ЗРГ 

Санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних 

матеріалів, що використовують для будівництва та 

внутрішнього оздоблення закладів.  

10  

5 Санітарно-гігієнічни вимоги щодо утримання ЗРГ.  10  

6 
Санітарно-гігієнічни вимоги щодо особистої гігієни 

персоналу  
6  

7 
Санітарно-гігієнічна оцінка якості мясної, рибної 

сировини, та кулінарних виробів з них  
10  

8 
Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока, яєць, та 

кулінарних виробів з них.  
8  

9 
Санітарно-гігієнічна оцінка якості рослинних та 

зернових продуктів, плодів, овочів та ягід.  
10  

10 
Санітарно-гігієнічни вимоги до технологічного 

процесу у ЗРГ  
10  

11 

Вимоги гігієни до дієтичного харчування, 

лікувально-профілактичного харчування та 

харчування в дитячих садках.  

10  

12 

Санітарно-гігієнічні основи профілактики харчових 

захворювань мікробного і немікробного походження 

та гельмінтозів 

10  

Разом 120  



 

7. Методи навчання 

    Під час викладання дисципліни «Санітарія і гігієна харчування» 

використовуються наступні методи (технології) навчання:  

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 

моментами. Увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов 

відображення в підручниках. Використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонують питання 

для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, 

які спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така 

система примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити 

в пошуках правильної відповіді. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко 

сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При 

викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на 

поставлені запитання, а висвітлювати лекційний матеріал таким чином, 

щоб отриману інформацію студент міг використовувати при розв'язанні 

проблеми. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, 

складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції 

проводяться, як правило, як частина заняття-дослідження. 

На початку проведення міні-лекції за вказаними вище темами 

лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити 

викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному 

вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані в плані лекцій, 

але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене в такий 

спосіб, пробуджує в студента активність та увагу при сприйнятті 

матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу 

при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою 

формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або 

практично-семінарські заняття за формою і змістом; створює можливості 

для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) 

або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) 

студентам пропонується об'єднуватися в групи по 5-6 чоловік та 

презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 



представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань. Однією з позитиних рис презентації та 

її переваг під час використання в навчальному процесі є обмін досвідом, 

який здобули студенти при роботі у певній малій групі. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами 

учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Ділові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в 

процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх 

учасників подій. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності фахівців та 

передбачає розгляд виробничих ситуацій, проблемних ситуацій і т. ін. 

                                             

                                 8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється 

шляхом проведення контрольних заходів, які включають: 

- поточний контроль, 

- модульний контроль, 

- підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лабораторних та самостійних занять і має на меті перевірку знань 

студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи. 

Ключовими формами та методами демонстрації студентами 

результатів навчання при поточному контролі є: 

- робота в малих групах - спільне опрацювання групою студентів 

окремих проблемних питань з наступною демонстрацією результатів та 

засвоєння навчального матеріалу; 

- презентація - виступи перед аудиторією для висвітлення окремих 

питань, індивідуальних завдань, реферативних досліджень тощо; 

- захист лабораторних робіт; 

- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних 

питань; 

- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та 

лабораторно- семінарських занять з певного змістового модуля. 

Основною формою модульного контролю є завдання, які 

включають перевірку теоретичних положень курсу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів 

здійснюється у формі іспиту. Іспит проводиться з метою узагальнення та 



систематизації знань, отриманих під час вивчення дисципліни і передбачає 

перевірку розуміння студентами теоретичного та практичного системного 

матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати накопичені знання 

та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми.  

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

ЗМ1 ЗМ2 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 МК 30 100 

8 8 8 8 7 8 8 8 7 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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