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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 5 семестрі денної та заочної форми 

навчання 
Кількість кредитів - 3, годин - 90 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 36 18 18 
заочна 12 4 8 

Самостійна робота, годин Денна - 54 Заочна - 78 
Розклад занять 
 

 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна «Гігієна і санітарія» є професійно-орієнтованою і займає відповідне 

місце у навчальному процесі та у блоці дисциплін галузевого спрямування бакалаврів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Дисципліна має логічний зв'язок з 

іншими дисциплінами, які формують майбутніх фахівців у галузі готельного і   

ресторанного господарства (технічна мікробіологія, устаткування закладів ресторанного 

господарства, технологія продукції ресторанного господарства, хімія неорганічна, 

органічна, фізколоїдна та ін.).  
Під час вивчення дисципліни «Гігієна та санітарія» студенти опановують теоретичні 

основи організації санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельного і ресторанного 

господарства, засвоюють гігієні вимоги процесів технологічної чи кулінарної обробки 
продуктів у закладах харчування при готелях. Вивчають умови транспортування, 

зберігання і реалізації продукції та здобувають практичні навики щодо контролю 

сировини , напівфабрикатів та готових кулінарних виробів. Вивчають специфіку готелів, 

різноманітність їх функцій та санітарно-гігієнічні вимоги до організації проживання 

відвідувачів у номерах, надання побутових послуг, організації дозвілля.  
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Гігієна і санітарія» є засвоєння 

теоретичних основ санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельного і  
ресторанного господарства, отримання практичних навиків щодо організації 

технологічного процесу  у закладах готельного та ресторанного господарства відповідно 

до чинного державного санітарного і гігієнічного законодавства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати: 
 організацію державного санітарного нагляду за діяльністю закладів 

готельного і ресторанного господарства з урахуванням усього можливого 

асортименту надання послуг (харчування, лікувально-оздоровчих послуг, 

організації дозвілля); 
 санітарні норми у визначенні якості продовольчої сировини та готової 

харчової продукції; 
 санітарні норми при забезпеченні мікроклімату у приміщеннях різного 

призначення в готельній та ресторанній галузях; 
 запобіжні заходи щодо профілактики харчових кишкових захворювань у 

закладах готельного та ресторанного господарства; 
 підходи до використання новітніх галузевих досягнень щодо забезпечення 

умов дотримання санітарних вимог у технологічному процесі виробництва 

кулінарної продукції, організації умов прийому їжі, відпочинку та дозвілля. 
вміти: використовувати знання основ санітарного законодавства для раціональної 

організації технологічного процесу приготування страв, організації виробництва з 

дотриманням санітарних вимог під час відпочинку та дозвілля. 
 

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». 
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