


 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни “Гігієна і санітарія” 

 

Найменування показників  

Рівень вищої освіти, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Рівень вищої освіти:  

перший 

(бакалаврський) Нормативна 

 Галузь знань: 

24 Сфера обслуговування 

Модулів – 1 Шифр та галузь знань – 24 

Сфера обслуговування, 

код та найменування 

спеціальності – 241 

Готельно-ресторанна 

справа, спеціалізація - 

Готельно-ресторанна 

справа 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2 - 

Курсова робота – Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
4 - 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 4 

 

16 год - 

Практичні, семінарські 

 16 год - 

Лабораторні 

 – – 

Самостійна робота 

 58 год - 

ІНДЗ:  – 

Вид контролю:  залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 33:67; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Опанування теоретичних основ організації санітарно-гігієнічного забезпечення 

закладів готельно-ресторанного господарства, засвоєння основ організації їхньої роботи 

відповідно до державного санітарного і гігієнічного законодавства. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні інтегрованої здатності використовувати знання 

основ санітарного законодавства для раціональної організації технологічного процесу 

приготування страв, організації з дотриманням санітарних вимог: відпочинку у номерах готелів; 

лікувально-оздоровчих заходів під час користування басейнами; при відвідуванні косметичних 

салонів та перукарень; організації дозвілля; проведенні видовищних заходів. 

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати: 

- науково-обґрунтовані санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування підприємств 

ресторанного та готельного господарств та чинників зовнішнього середовища; 

-  санітарно-гігієнічні вимоги до проектування підприємств готельно-ресторанного 

господарства, що забезпечують поточність технологічних процесів та раціональне розташування 

приміщень підприємства; 

-  санітарно-гігієнічні вимоги до технологічних процесів виробництва, зберігання, 

транспортування та реалізації харчових продуктів; 

вміти: 

- використовувати знання в галузі гігієни харчування для раціональної організації 

санітарного режиму підприємства та дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною 

харчових продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних 

захворювань; 

- організовувати санітарний нагляд за підприємствами ресторанного та готельного 

господарств; 

- самостійно працювати з відповідною санітарною документацією; 

- ознайомитися з адміністративною та юридичною відповідальністю за порушення 

санітарного законодавства. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення, розміщення,  

проектування та утримання закладів готельно-ресторанного господарства. 

 

Тема 1. Лекція 1. Санітарне законодавство України та державний санітарний нагляд у 

закладах готельно-ресторанного господарства. 

Предмет і завдання санітарії та гігієни підприємств ресторанного господарства. Мета та 

завдання гігієни у формуванні спеціалістів у сфері ресторанного господарства. Органи та установи 

Держпродспоживслужби України та їхні функції з санітарного нагляду за закладами ресторанного 

господарства. Попереджувальний та поточний санітарний нагляд. Санітарні правила для закладів 

ресторанного господарства. Правова та майнова відповідальність керівників закладів за 

порушення санітарних правил. Санітарна документація закладів ресторанного господарства. 

Охорона харчових продуктів від шкідливого впливу чинників навколишнього середовища 

(техногенних забруднень, чинників хімізації сільського господарства, отрутохімікатів, 

антибіотиків тощо). Особливості санітарно-гігієнічних вимог до якості харчових продуктів та 

організації виробничого процесу. Санітарна експертиза харчових продуктів, її завдання, методи, 

організація. Класифікація харчових продуктів за результатами санітарної експертизи. Порядок 

вилучення із вживання недоброякісних продуктів. 

 

Практичне заняття 1. Організаційно-правове забезпечення діяльності закладів 

готельно-ресторанного господарства. 

Опрацювання та аналіз законодавчих та нормативних актів з питань санітарії та гігієни у 

готельно-ресторанній справі.  

Тема 2. Лекція 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та проектування 

підприємств готельного та ресторанного господарства 



Гігієнічні вимоги до генерального плану ділянки. Санітарно-гігієнічні вимоги до стану 

території закладів готельно-ресторанного господарства та її утримання. Гігієнічні вимоги до 

закладів, які розміщуються у окремих будівлях, житлових будинках, промислових підприємствах. 

Основні нормативні документи для проектування закладів готельно-ресторанного господарства та 

санітарно-гігієнічні вимоги. Санітарно-гігієнічні вимоги до взаємозв'язку між окремими 

приміщеннями. Особливості проектування окремих груп приміщень. Санітарно-гігієнічні вимоги 

до будівельних матеріалів, що використовують для будівництва та внутрішнього оздоблення 

закладів.. 

 

Практичне заняття 2. Гігієнічна експертиза типових проектів підприємств готельного 

та ресторанного господарства. 
Аналіз відповідності закладу готельно-ресторанного господарства гігієнічним вимогам до 

території та генерального плану ділянки підприємств. Вимоги до планування та оформлення 

території. Аналіз схеми розміщення приміщень закладу ресторанного господарства із 

дотриманням санітарно гігієнічних вимог до проектування і будівництва закладів ресторанного 

господарства, забезпечення поточності виробництва, раціональної організації праці, дотримання 

безпеки праці, профілактика харчових отруєнь, зберігання харчових продуктів. 

 

Тема 3. Лекція 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничого середовища закладів 

готельно-ресторанного господарства.  
Гігієна повітря. Гігієна води. Санітарні вимоги до облаштування водопостачання в закладах 

готельно-ресторанного господарства.  Гігієна ґрунту. Гігієна опалення. Місцева та центральна 

система опалення. Гігієна вентиляції. Природна та штучна вентиляція. Місцеві системи штучної 

вентиляції виробничих приміщень закладів готельно-ресторанного господарства. Гігієнічні вимоги 

до природного та штучного освітлення в закладах готельно-ресторанного господарства. Гігієнічне 

значення виробничого шуму і вібрації, заходи щодо їхнього зменшення та захисту працівників від 

їхнього шкідливого впливу. 

 

Практичне заняття 3. Методи гігієнічного оцінювання комплексного впливу 

параметрів мікроклімату на теплообмін людини.  
Основні параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях закладів готельно-

ресторанного господарства (температури, швидкості руху і відносної вологості повітря) та їхній 

вплив на організм людини. Основні мікробіологічні показники санітарного стану повітряного 

середовища та повітря  закритих приміщень. Розробка заходів щодо запобігання утворення та 

забруднення повітря виробничих приміщень шкідливими речовинами. 

 

Практичне заняття 4. Методика гігієнічного оцінювання питної води.  
Загальні вимоги до якості питної води та гігієнічне значення окремих її показників.  

Гігієнічне оцінювання якості питної води за даними санітарного обстеження джерела 

водопостачання і результатів лабораторного аналізу води. Оцінювання якості питної води у разі 

місцевого та централізованого водопостачання.   

Тема 4. Лекція 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та утримання закладів 

готельно-ресторанного господарства і  особистої гігієни персоналу. 

Епідеміологічне значення дотримання санітарного режиму в закладі. Санітарні вимоги до 

утримання виробничих, підсобних, торгівельних та побутових приміщень.  Санітарно-гігієнічні 

вимоги до обладнання, посуду, інвентарю, тари (пакувальних матеріалів) та догляду за ними. 

Методи дезінфекції. Характеристика дезінфекційних засобів.  Гігієнічна характеристика методів 

дезінсекції та дератизації. Лабораторний контроль санітарного стану закладів готельно-

ресторанного господарства. Порядок проведення змивів.  Особиста гігієна персоналу. 

Профілактичні медичні обстеження і санітарна документація.  Гігієна праці і профілактика 

травматизму. 

 

Практичне заняття 5. Гігієнічне оцінювання мийних засобів, санітарного одягу та 

особиста гігієна персоналу. 

Санітарна характеристика механічного обладнання. Гігієнічні вимоги до обладнання, його 

миття, дезінфекції та розміщення. Санітарна характеристика немеханічного обладнання, його 



розміщення та санітарна обробка. Гігієнічні вимоги до посуду, пакувальних матеріалів і тари. 

Правила особистої гігієни працівників закладів готельно-ресторанного господарства.  Санітарний 

одяг, правила використання і зберігання. Медичні огляди та обстеження; їхнє протиепідемічне 

значення. Правила допуску до роботи персоналу підприємств, періодичне обстеження. 

 

Змістовий модуль 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу надання 

послуг у готельно-ресторанному господарстві. 

 

Тема 5. Лекція 5. Санітарно-гігієнічне оцінювання та умови забезпечення якості 

харчових продуктів і готових страв у закладах готельно-ресторанного господарства 
  Санітарна та нормативно-технічна документація, що визначає якість харчових продуктів за 

критеріями безпеки. Санітарно-гігієнічне оцінювання м'ясної сировини, м'ясопродуктів, ковбасних 

виробів, кулінарних виробів з м'яса. Санітарно-гігієнічне оцінювання риби і рибних продуктів. 

Санітарно-гігієнічне оцінювання молока і молочних виробів. Санітарно-епідеміологічне оцінювання 

молока, отриманого від хворих тварин. Санітарно-гігієнічне оцінювання яєць та яєчних продуктів. 

Санітарно-гігієнічне оцінювання рослинних та зернових продуктів, плодів, овочів та ягід. 

Санітарно-гігієнічне оцінювання консервів та пресервів. Критерії безпеки бомбажних консервів. 

Санітарно-гігієнічне оцінювання харчових домішок і смакових товарів. Гігієнічні принципи 

використання барвників, ароматизаторів та санітарна документація, що регламентує їхнє 

використання. 

 

Тема 6. Лекція 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до технології приготування та реалізації 

харчових продуктів у закладах готельно-ресторанного господарства. 

Санітарні умови приймання і зберігання харчових продуктів. Санітарні вимоги до 

механічної обробки м'яса, субпродуктів, птиці, риби, яєць. Санітарний режим обробки овочів, 

сипучих продуктів. Санітарно-гігієнічні вимоги до способів теплового кулінарного обробляння 

харчових продуктів. Вплив санітарних умов перевезення харчових продуктів на їхню якість. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції і обслуговування відвідувачів. 

 

Практичне заняття 6. Методика експертного оцінювання харчових продуктів у 

закладах ресторанного господарства. 
Методи оцінювання якості та свіжості харчових продуктів за їхніми органолептичними 

показниками та результатами лабораторного аналізу. Аналіз санітарно-гігієнічних вимог до 

транспортування харчових продуктів. Санітарно-гігієнічні вимоги до прийому та зберігання 

харчових продуктів. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання харчових продуктів у складських 

приміщеннях та виробничих цехах. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання і реалізації 

кулінарної продукції. 

 

Тема 7. Лекція 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання відвідувачів у 

номерах, оздоровчо-лікувальних заходів, дозвілля та розважально-видовищних заходів. 
Санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання відвідувачів у номерах. Норми 

площі на одного відвідувача. Вимоги до утримання номерів: періодичність прибирання, 

періодичність зміни білизни, вимоги до мийних і дезінфекційних засобів. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до організації місць дозвілля та розважальних заходів. Вимоги до санітарно-гігієнічної 

обробки спортивних залів, басейнів, саун, лазень, соляріїв тощо. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації оздоровчо-лікувальних заходів: вимоги до саун, 

басейнів, перукарень, косметичних салонів. Санітарно-гігієнічна обробка білизни, інвентарю та 

інструментарію. Контроль за санітарним станом води у басейнах, об'єктами навколишнього 

середовища, саун. Мікроклімат приміщень. Періодичність заміни води у басейнах, контроль за 

температурою води у басейні. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації дозвілля та розважально-видовищних заходів. 

Гігієнічні вимоги до матеріалів, що використовують для оздоблення приміщень. Гігієнічні вимоги 

до матеріалів, які задіяні в оформленні залів, забезпечення спецефектів тощо. 

 

Практичне заняття 7. Гігієнічне оцінювання умов проживання та дозвілля відвідувачів 

у закладах готельно-ресторанного господарства.  



Аналіз відповідності організації проживання відвідувачів у номерах діючих готелів міста 

санітарно-гігієнічним вимогам. Визначення відповідності площ номерів та інших приміщень 

нормам згідно державних будівельних норм. Аналіз утримання номерів: періодичність 

прибирання, періодичність зміни білизни, вимоги до мийних і дезінфекційних засобів та висновки 

щодо їхньої відповідності нормативним документам. Аналіз дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до організації місць дозвілля та розважальних заходів. Аналіз дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до організації оздоровчо-лікувальних заходів.  Аналіз дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до організації дозвілля та розважально-видовищних заходів. 

 

Тема 8. Лекція 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації харчування у закладах 

ресторанного господарства. Профілактика харчових захворювань мікробного і немікробного 

походження та гельмінтозів 
Гігієнічні вимоги до організації харчування у закладах ресторанного господарства. Норми 

площі на одного відвідувача. Гігієнічні вимоги до температури страв (гарячі страви, другі страви, 

гарніри, напої). Терміни та умови зберігання гарячих страв. Умови й терміни зберігання страв, які 

залишилися невикористаними, та умови їх використання у подальшому. Контроль за якістю страв 

на підприємствах ресторанного господарства. Вимоги гігієни до виготовлення і відпуску страв та 

прийому їжі.  

Загальні поняття про захворювання, які спричинені недоброякісними харчовими 

продуктами.  Захворювання мікробного походження та їхня профілактика в умовах діяльності 

закладів ресторанного господарства. Харчові отруєння небактеріального походження. 

Гельмінтози. Гігієнічне оцінювання харчових продуктів, заражених гельмінтами. Розслідування 

харчових отруєнь. 

 

Практичне заняття 8. Підсумкове заняття. Аналіз вивчення проблемних питань 

санітарії та гігієни у готельно-ресторанній справі. 

Оцінювання засвоєних студентами теоретичних знань, практичних умінь та навичок за 

змістовими модулями дисципліни. 

 

  4. 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

лекції практичні самостійна 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем проектування, 

забезпечення, розміщення  та утримання закладів готельно-ресторанного 

господарства. 

Тема 1. Санітарне законодавство України та 

державний санітарний нагляд у закладах 

готельно-ресторанного господарства 

6 2 2 2 

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

розміщення та проектування підприємств 

готельного та ресторанного господарства  

12 2 2 8 

Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

виробничого середовища закладів готельно-

ресторанного господарства 

22 2 4 16 

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

обладнання та утримання закладів готельно-

ресторанного господарства і  особистої 

гігієни персоналу 

18 2 2 14 

Разом за змістовим модулем 1 58 8 10 40 

Змістовий модуль 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу надання 

послуг у готельно-ресторанному господарстві 

Тема 5. Санітарно-гігієнічне оцінювання та 

умови забезпечення якості харчових 
8 2 2 4 



продуктів і готових страв у закладах 

готельно-ресторанного господарства 

Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

технології приготування та реалізації 

харчових продуктів у закладах готельно-

ресторанного господарства 

10 2 2 6 

Тема 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

організації харчування у закладах 

ресторанного господарства. Профілактика 

харчових захворювань мікробного і 

немікробного походження та гельмінтозів 

6 2 - 4 

Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

організації проживання відвідувачів у 

номерах, оздоровчо-лікувальних заходів, 

дозвілля та розважально-видовищних 

заходів  

8 2 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 32 8 6 18 

Усього годин 90 16 16 58 

5. Теми лекцій 

Назва змістового модуля 
Кількість 

годин 

№ 

з/п 

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення, 

розміщення,  проектування та утримання закладів готельно-ресторанного 

господарства 

 1 
Санітарне законодавство України та державний санітарний нагляд у 

закладах готельно-ресторанного господарства 
2 

 2 
Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та проектування 

підприємств готельного та ресторанного господарства  
2 

 3 
Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничого середовища закладів 

готельно-ресторанного господарства 
2 

 4 
Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та утримання закладів 

готельно-ресторанного господарства і  особистої гігієни персоналу 
2 

  

Змістовий модуль 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

технологічного процесу надання послуг у готельно-ресторанному 

господарстві 

 

 5 

Санітарно-гігієнічне оцінювання та умови забезпечення якості 

харчових продуктів і готових страв у закладах готельно-ресторанного 

господарства 

2 

 6 
Санітарно-гігієнічні вимоги до технології приготування та реалізації 

харчових продуктів у закладах готельно-ресторанного господарства 
2 

 7 

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації харчування у закладах 

ресторанного господарства. Профілактика харчових захворювань 

мікробного і немікробного походження та гельмінтозів 

2 

 8 

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання відвідувачів у 

номерах, оздоровчо-лікувальних заходів, дозвілля та розважально-

видовищних заходів  

2 

 Разом 16 

 

6. Теми практичних занять 

Назва змістового модуля 
Кількість 

годин 

№ 

з/п 

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення та 

об’ємно-планувальних рішень і утримання закладів готельно-ресторанного 

господарства 

1. 
Організаційно-правове забезпечення діяльності закладів готельно-

ресторанного господарства  
2 



2. 
Гігієнічна експертиза типових проектів підприємств готельного та 

ресторанного господарства 
2 

3. 
Методи гігієнічного оцінювання комплексного впливу параметрів 

мікроклімату на теплообмін людини 
2 

4. Методика гігієнічного оцінювання питної води 2 

5. 
Гігієнічне оцінювання мийних засобів, санітарного одягу та особиста 

гігієна персоналу 
2 

Змістовий модуль 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу 

надання послуг у готельно-ресторанному господарстві 

6. 
Методика експертного оцінювання харчових продуктів у закладах 

ресторанного господарства 
2 

7. 
Гігієнічне оцінювання умов проживання та дозвілля відвідувачів у 

закладах готельно-ресторанного господарства 
2 

8. Підсумкове практичне заняття 2 

 Разом 16 

 

7.  Самостійна робота 

 Назва змістового модуля 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем забезпечення, розміщення,  

проектування та утримання закладів готельно-ресторанного господарства. 

Тема 1. Санітарне законодавство України та державний санітарний 

нагляд у закладах готельно-ресторанного господарства. 

Основні принципи охорони здоров’я та їхнє соціальне значення.  Санітарна 

підготовка персоналу. Класифікація харчових продуктів за результатами 

санітарної експертизи. 

2 

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та проектування 

підприємств готельного та ресторанного господарства 

Загальні гігієнічні принципи, які необхідно враховувати при розробці 

проектів підприємств готельного та ресторанного господарства. 

Гігієнічні вимоги до проектування й організації технологічного процесу в 

овочевому цеху. Гігієнічні вимоги до проектування й організації 

технологічного процесу в м’ясному цеху. Гігієнічні вимоги до 

проектування й організації технологічного процесу в кондитерському цеху. 

Гігієнічні вимоги до проектування й організації технологічного процесу в 

гарячому і холодному цехах. Гігієнічні вимоги до проектування й 

оснащення складських приміщень. 

Гігієнічні вимоги до проектування й оснащення мийних столового і 

кухонного посуду. 

Гігієнічні вимоги до проектування адміністративно-побутових приміщень, 

приміщень для організації розважальних, культурно-побутових, лікувально-

профілактичних об'єктів. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничого середовища 

закладів готельно-ресторанного господарства 

Навколишнє середовище та його значення для життя людини. Державні 

заходи з питань охорони навколишнього середовища. Фізичні властивості 

повітря. Метеорологічні умови повітряного середовища, оптимальні для 

людини показники повітряного середовища. Умови теплообміну організму 

за різних метеорологічних умов. 

Хімічний склад повітря, фізіологічне значення його компонентів для 

людини. Газоподібні домішки повітря (оксиди вуглецю та азоту), їхній 

вплив на здоров’я людини та якість харчових продуктів, заходи щодо 

охорони атмосферного повітря. Забруднення повітря механічними 

домішками та мікроорганізмами; його вплив та якість харчових продуктів. 

Санітарна охорона повітряного середовища. 

Значення води ( фізіологічне, гігієнічне, епідеміологічне). Органолептичні 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



показники питної води (прозорість, колір, запах, смак, температура), їхнє 

гігієнічне значення. Хімічні показники питної води, їхнє гігієнічне 

значення. Епідеміологічна роль води. Бактеріологічні показники якості 

питної води. Гігієнічна характеристика різних джерел водопостачання 

(атмосферні, підземні води та відкриті водоймища). Гігієнічне оцінювання 

різних систем водопостачання (місцева – трубчаті шахтні криниці; 

центральна). Гігієнічна характеристика різних методів поліпшення якості 

води. Гігієнічні вимоги до водопостачання підприємств ресторанного 

господарства. 

Властивості ґрунту та його гігієнічне значення, епідеміологічна роль 

ґрунту. 

Основні принципи видалення та знешкодження рідких відходів. Основні 

принципи видалення та знешкодження твердих відходів. Гігієнічні вимоги 

до очищення підприємств ресторанного господарства від рідких та твердих 

відходів, харчових відходів. 

Гігієнічні вимоги до природного освітлення. Показники природного 

освітлення. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення. Нормативи 

освітлення. Нормативи освітлення для різних приміщень підприємств 

ресторанного господарства.  

Гігієнічні вимоги до опалення підприємств ресторанного господарства. 

Гігієнічна характеристика різних систем опалення. 

Гігієнічні вимоги до природної та штучної вентиляції на підприємствах 

ресторанного господарства. Кондиціювання повітря. Гігієнічна 

характеристика штучної вентиляції гарячого цеху. Норми мікроклімату в 

робочій зоні біля теплового обладнання. 
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2 

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та утримання 

закладів готельно-ресторанного господарства і  особистої гігієни 

персоналу. 

Санітарна характеристика механічного обладнання. Санітарна 

характеристика немеханічного обладнання. 

Гігієнічні вимоги до посуду, тари, пакувальних матеріалів. Гігієнічні 

вимоги до технологічного обладнання. Матеріали, які використовують для 

виготовлення технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та 

пакувальних матеріалів. Санітарно-гігієнічні вимоги до конструктивних 

особливостей механічного обладнання. 

Маркування механічного і немеханічного обладнання, інвентарю, тари. 

Норми забезпечення кухонним і столовим посудом та приборів. Посуд, 

який заборонено використовувати у закладах ресторанного господарства. 

Вимоги до обладнання мийних кухонного та столового посуду. 

Санітарні вимоги до утримання території.  Санітарні вимоги до утримання 

приміщень, способи їхнього прибирання, інвентар для прибирання, його 

маркування. 

Лабораторний контроль санітарного стану підприємств ресторанного 

господарства ( порядок та час відбору проб, їхнє лабораторне дослідження). 

Боротьба з комахами (епідеміологічна роль комах та засоби боротьби з 

ними). Боротьба з гризунами (епідеміологічна роль гризунів та засоби 

боротьби з ними). 

Санітарні вимоги до миття та знезараження посуду, інвентарю, обладнання 

( ручний, машинний способи миття, мийні та дезінфекційні засоби). 

Гігієнічне оцінювання різних методів дезінфекції (засоби та методи 

дезінфекції, приготування та зберігання хімічних засобів дезінфекції). 

Методи оцінки якості дезінфекційних засобів. 

Особиста гігієна працівників підприємств ресторанного господарства 

(гігієнічні вимоги до догляду за шкірою, слизовими оболонками, до  

санітарного огляду). Профілактичні медичні обстеження персоналу 

підприємств ресторанного господарства та санітарна документація. 

Санітарна підготовка персоналу. Громадський санітарний актив. 
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Змістовий модуль 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного процесу надання 

послуг у готельно-ресторанному господарстві 

Тема 5. Санітарно-гігієнічне оцінювання та умови забезпечення якості 

харчових продуктів і готових страв у закладах готельно-ресторанного 

господарства 
Санітарні вимоги до роздачі страв та прийому їжі. Санітарні вимоги до 

приймання харчових продуктів. 

Санітарні вимоги до зберігання харчових продуктів. Санітарні вимоги до 

транспортування харчових продуктів. 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до технології приготування та 

реалізації харчових продуктів у закладах готельно-ресторанного 

господарства 

Санітарні вимоги до первинної обробки риби (живої, мороженої, солоної). 

Санітарні вимоги до первинної обробки м'яса, виготовлення фаршу. 

Санітарні вимоги до первинної обробки овочів. Санітарні вимоги до 

теплової обробки харчових продуктів. Санітарні вимоги до виготовлення 

кондитерських виробів з кремом та пиріжків у фритюрі. Санітарні вимоги 

до виготовлення м’якого морозива 
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Тема 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації харчування у 

закладах ресторанного господарства. Профілактика харчових 

захворювань мікробного і немікробного походження та гельмінтозів 

Харчові токсикоінфекції, спричинені умовно патогенними 

мікроорганізмами (кишкова паличка, протей, стрептококи, ентерококи) та 

їхня профілактика в умовах підприємств ресторанного господарства. 

Отруєння неїстівними продуктами рослинного і тваринного походження 

(отрутні гриби, рослини, отруєні внутрішні органи риб і тварин) та їх 

профілактика в умовах підприємств ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання 

відвідувачів у номерах, оздоровчо-лікувальних заходів, дозвілля та 

розважально-видовищних заходів 

Вимоги до утримання номерів:періодичність прибирання, періодичність 

заміни білизни, вимоги до мийних і дезінфекційних засобів. Вимоги до 

санітарно-гігієнічної обробки спортивних залів, басейнів, саун, лазень, 

соляріїв тощо. Санітарно-гігієнічна обробка білизни, інвентарю. 

Контроль за санітарним станом води у басейнах, періодичність заміни, 

контроль за температурою. Гігієнічні вимоги до матеріалів, які задіяні в 

оформленні залів, забезпечення спецефектів тощо. 
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Разом 58 

 

8. Методи навчання 

Головними методами навчання є лекція та практичне заняття з елементами формування 

проблемних завдань, які дають змогу за допомогою цілеспрямованих і вміло поданих питань 

спрямувати студентів на активізацію навчального процесу. Для активізації навчального процесу 

передбачено також застосування таких сучасних навчальних технологій, як семінари-дискусії та 

робота в малих групах. Важливу роль відведено самостійній роботі студентів, яка сприяє 

виробленню навичок самостійної пізнавальної діяльності. 

 

9. Методи контролю 

Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Навчальні досягнення студентів під час семестру оцінюють за 100-бальною шкалою, 

контролюючи якість виконання: 

• індивідуальних завдань самостійної роботи та практичних навичок студентів на практичних 

заняттях (загалом 50 балів).  

• контрольного опитування у вигляді письмових тестів (загалом 50 балів). 

Підсумковий контроль – залік, який оформляють за результатами контролю упродовж 

семестру.  



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
100 

13 12 12 13 13 12 13 12 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А  

 

зараховано 
81-89 B 

71-80 C 

61-70 D 

51-60 E 

21-50 FX 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-20 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни охоплює законодавчі та нормативні акти, 

підручники та посібники, зазначені у списку літератури, ілюстративний наочний матеріал, 

роздатковий матеріал на практичних заняттях, Інтернет-ресурси. 

 
12. Рекомендована література 

12.1. Законодавчі та нормативні акти 
1. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення”(зі змінами від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР; від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР; 

від 18 листопаду 1997 року - ВР, від 30 червня 1999 року № 783-ХIV; від 14 грудня 1999 року № 

1288-ХIV; від 21 грудня 2000 року № 2171-III). 

2. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.  

3. Закон України «Про захист прав споживачів». Відомості Верховної Ради України, 1991 

р., № 30. 

4. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування (Наказ № 219 від 24. 

07. 2002 р. Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України). 

5. ДСП 4.4.5.078 “Мікробіологічні норми та методи контролю продукції громадського 

харчування” (Затверджені Головним державним санітарним лікарем України 7 листопада 2001 р. 

№). 

6. Конвенція № 172 “Про умови праці в готелях, ресторанах і аналогічних закладах”. 

Женева. Адміністративна рада Міжнародного бюро праці, 5 червня 1991 року, 78 сесія. 

12.2. Основна література 

1. Іванова О.В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / О. В. Іванова, Т. В. Капліна // Суми : Університетська книга, 2010. - 398 с. 

2. Нелепа А.Є. Гігієна і санітарія підприємств ресторанного господарства: навч. посіб. для 

вищ. навч. закл. / А. Є. Нелепа, В. Д. Ванханен, С. Б. Литко // Донец. держ. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. технології харчування. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 

211 с. 

3. Нелепа А.Є. Харчові отруєння і їх профілактика: навч. посіб. / А.Є. Нелепа // Донецьк : 

ДонДУЕТ, 2002.-48 с. 

4. Роїна О.М. Санітарні норми та правила в Україні - 3-тє вид., допов. та переробл. / О.М. 

Роїна // К. : КНТ, 2006. - 524 с. 

12.3. Додаткова література 

1. Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері 

ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко // Харків: ПКФ “Фавор ЛТД”, 

2003. – 440 с. 



2. Шаран Л.О. Гігієна та санітарія: Курс лекцій для студ. напряму 6.051701 «Харчові 

технології та інженерія» ден. та заоч. форм навч. / Л.О. Шаран, В.В. Цирульнікова, О.С. 

Павлюченко //  К.: НУХТ, 2013. – 170 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.lnu.edu.ua/life-safety/ – Сайт кафедри безпеки життєдіяльності. 

2. http://www.codexalimentarius.net - Міжнародні стандарти якості та безпеки харчових 

продуктів Комісії ВОЗ “Кодекс Аліментаріус”; 

3. http://www.nau.kiev.ua – Сайт правової системи “Нормативні акти України”; 

4. https://rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України; 

5. http://www.parliament.org.ua – Сайт лабораторії законодавчих ініціатив. 

 


