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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Санітарія і гігієна 
виробництв» складена відповідно до варіативної частини освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.051401 
«Біотехнологія».  

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Санітарія і гігієна 

виробництв та продукції» є наукове обґрунтування організації 
раціонального санітарного режиму закладу та формування спеціаліста, який 
вміє використовувати свої знання для вирішення практичних завдань – 
виробництва продукції з санітарно- гігієнічними показниками якості. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: сучасна дисципліна «Здоров’я людини» 

має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та методологією 
досліджень. Вивчення дисципліни базується на знаннях студентами таких 
дисциплін як органічна та неорганічна хімія, біохімія, мікробіологія харчових 
продуктів, фізіологія харчування, товарознавство харчових продуктів. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 
1. Предмет і завдання санітарії і гігієни у виробництві харчових 

продуктів. 
2. Епідеміологічна безпека харчових продуктів. 
3. Гігієна харчових продуктів. 
4. Санітарно-показові мікроорганізми. 
5. Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової 

промисловості. 
6. Гігієнічні вимоги до технології виробництва кондитерських 

виробів. 
7. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання і переробки плодів і 

овочів. 
8. Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств молочної 

промисловості. 
9. Санітарно-гігієнічний контроль підприємств м’ясної 

промисловості. 
10. Загальні положення гігієнічної експертизи. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою дисципліни «Санітарія і гігієна виробництв та 

продукції» є: підготувати спеціаліста-біотехнолога до питань санітарії та 
гігієни на виробництвах; сформувати гігієнічний підхід до вирішення питань 
проектування, обладнання та утримання виробництв; організації технології 
продукції харчування; профілактики інфекційних захворювань та харчових 
отруєнь. 



 

 
1.2. Основним завданням вивчення навчальної дисципліни 

«Санітарія і гігієна виробництв та продукції» є: навчити студентів 
використовувати знання основ санітарного законодавства для раціональної 
організації технологічного процесу, запобігання виникненню харчових 
отруєнь та інфекційних захворювань. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 
 
знати: 
– організацію санітарного нагляду за діяльністю виробництв;  
– санітарно-гігієнічні вимоги до чинників зовнішнього середовища; 
– розміщення, планування та утримання виробництв;  
– 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 робітників виробництв;  
– дотримання санітарних норм у визначенні якості продовольчої 

сировини та харчових продуктів; 
 
вміти: 
– дотримуватись санітарних норм у визначенні якості продовольчої 

сировини та продукції; 
– дотримуватись основних гігієнічних принципів виробництва 

продукції; 
– розвивати навички в роботі зі спеціальною літературою в галузі 

санітарії та гігієни. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання санітарії і гігієни у 

виробництві харчових продуктів 
Історія розвитку гігієни та санітарії в Україні. Організація державної 

санітарно-епідеміологічної служби України. Структура та функції санітарно-
гігієнічного відділу. 

 
Змістовий модуль 2. Епідеміологічна безпека харчових продуктів 
Правові акти України. Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного лагополуччя населення». Закон України «Про безпечність 
та якість харчових продуктів». 

Міжнародні правові акти. Аналіз небезпек і критичні контрольні точки 
(НАССР). Кодекс Аліментаріус. 



 

Змістовий модуль 3. Гігієна харчових продуктів 
Якість харчової продукції. Біологічна цінність харчової продукції. 

Енергетична цінність харчової продукції. Групи харчових продуктів. 
Біологічно активні речовини харчової продукції. Класифікація харчових 
продуктів за переважаючими ознаками в харчуванні людини. Групи 
дієтичних продуктів. 

 
Змістовий модуль 4. Санітарно-показові мікроорганізми 
Вчення про санітарно-показові мікроорганізми. Бактерії групи 

кишкових паличок. Ентерококи. Стрептококи. Стафілококи. 
Сульфітредукувальні клостридії. Бактерії групи протея. Кишечні 
бактеріофаги. Дріжджі і плісняві гриби. Загальна бактеріальна обнасіненість 
(МАФАМ). Лістерії. 

 
Змістовий модуль 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств 

харчової промисловості 
Санітарна експертиза зерна. Гігієнічні вимоги до продуктів переробки 

зерна. Вимоги до виробництва крупи. Гігієнічна характеристика асортименту 
круп. Санітарні вимоги до якості круп.  

Санітарні правила і технології виробництва борошна. Гігієнічні вимоги 
до дозрівання борошна. Санітарна експертиза борошна. Санітарні вимоги до 
зберігання, транспортування зерна,крупи і борошна. 

Санітарно-гігієнічні вимоги у виробництві хліба. Санітарно-гігієнічні 
вимоги до сировини. Санітарно-гігієнічні вимоги до технології виробництва 
хліба. Зберігання, транспортування і реалізація хліба, хлібобулочних і 
кондитерських виробів. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація приміщень і 
устаткування. 

 
Змістовий модуль 6. Гігієнічні вимоги до технології виробництва 

кондитерських виробів 
Борошняні кондитерські вироби. Обробні напівфабрикати для тістечок 

і тортів. Цукристі напівфабрикати для обробки тістечок і тортів. 
Виробництво тістечок і тортів. 

 
Змістовий модуль 7. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання і 

переробки плодів і овочів 
Санітарно-епідеміологічне значення овочів і плодів. Санітарні вимоги 

до упаковки овочів і плодів. Вимоги до транспортування плодів і овочів. 
Процеси, що відбуваються в плодах і овочах при зберіганні. Санітарні 
вимоги до зберігання плодів і овочів. Санітарні вимоги до переробки плодів і 
овочів  

Санітарні вимоги до території, водопостачання, каналізації, освітлення 
і вентиляції. Санітарні вимоги до виробничих приміщень. Санітарні вимоги 
до сировинних майданчиків. Санітарні вимоги до виробничого устаткування. 
Санітарні вимоги до складів готової продукції. Санітарні вимоги до 



 

технології переробки овочів і плодів. Основні процеси виробництва овочевих 
і плодових консервів. Головні гігієнічні вимоги до виробництва доброякісних 
консервів. Зберігання плодоовочевої консервованої продукції. Сушені овочі і 
плоді. 

 
Змістовий модуль 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств 

молочної промисловості 
Санітарно-гігієнічний контроль переробки молока як сировини. Вимоги 

стандарту та показники безпеки молока. Періодичність контролю показників 
безпеки. Отримання молока. Первинна обробка молока. Транспортування 
молока  

Гігієнічні вимоги до переробки молока на молочних заводах. Загальні 
санітарні вимоги до молочних заводів. Гігієнічні вимоги до технологічних 
процесів. Кисломолочні продукти. Сири сичужні. Морозиво. Молочні 
консерви.  

Санітарні вимоги до утримання устаткування, інвентарю і тари в 
молочній промисловості. Санітарні вимоги до особистої гігієни працівників 
підприємств молочної промисловості. Контроль за якістю продукції, що 
випускаються.  

 
Змістовий модуль 9. Санітарно-гігієнічний контроль підприємств 

м’ясної промисловості 
Вимоги до переробки крові. Вимоги до вироблення кормових і 

технічних продуктів. Вимоги до виробництва ковбасних виробів. Санітарні 
вимоги до переробки м’яса і м’ясопродуктів, що підлягають знешкодженню. 
Умови, терміни зберігання і реалізація ковбасних виробів. Санітарні вимоги 
до складських приміщень, холодильників і транспорту для м’яса і 
м’ясопродуктів. Санітарні вимоги до побутових приміщень.  

 
Змістовий модуль 10. Загальні положення гігієнічної експертизи 
Показники якості харчових продуктів. Завдання гігієнічної експертизи. 

Етапи проведення гігієнічної експертизи. Огляд партії продукту за місцем 
знаходження. Відкривання упакованих продуктів і органолептична оцінка. 
Норми відбору зразків товарів для проведення огляду і дегустації. Складання 
акту гігієнічної експертизи партії харчових продуктів. Проведення 
лабораторного дослідження, оформлення результатів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Екзамен. 

 
 
 

 



 

5. Засоби діагностики успішності навчання    
Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням комплектів завдань для діагностики успішності навчання за 
змістовними модулями. 
 


