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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 2 

курсі у 2 семестрі та для студентів заочної форми навчання на 3 курсі у 2 семестрі. 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 
60 24 36 

- 
- 

заочна 36 12 24  

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 84 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Наводиться коротка анотація дисципліни із вказанням предмета дисципліни та 

міждисциплінарних зв’язків.  

Дисципліна «Товарознавство (харчові продукти)» поглиблює знання товарознавців-

експертів про якість та безпечність і складові формування споживних властивостей 

продовольчих товарів. Вивчає класифікацію та асортимент продовольчих товарів, також 

чинники, що впливають на їх якість, методи визначення якості та рівня безпечності, способи 

ідентифікації, дефекти та вимоги до маркування, пакування і зберігання. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є товари на всіх етапах життєвого циклу, їх споживна 

цінність та закономірності формування асортименту і вимог до якості. Дисципліна відповідає 

на питання: «Як визначити якість харчових продуктів?», «Як ідентифікувати фальсифікати 

продовольчих товарів?». 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Товарознавство (харчові продукти)» – вивчення та 

оволодіння студентами спеціальними теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо формування та зберігання споживних властивостей товарів протягом їх життєвого 

циклу, вивчення нормативного та законодавчого регулювання питань з контролю їх якості, 

формування навичок оцінки споживчих властивостей і контролю якості продовольчих 

товарів з метою задоволення потреб споживачів. 

В результаті вивчення курсу «Товарознавство (харчові продукти)» студенти повинні 

знати: 

— основні принципи та засоби наукового пізнання продовольчих товарів; 

— загальні системи класифікації продовольчих товарів; 
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— товарознавчі методи класифікації асортиментних груп продовольчих товарів; 

— основні вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх просування; 

— нормативні міжнародні, державні документи з контролю якості товарів; 

— методи ідентифікації та засоби товарної інформації; 

— основні права виробників та споживачів продовольчих товарів; 

— основні вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх    просування; 

— основні права виробників та споживачів товарів. 

вміти: 

—  користуватись нормативними документами, які регламентують якість та безпечність товарів; 

—  виявляти дефекти та визначати причини їх виникнення; 

—  визначати товарний сорт продовольчих товарів; 

—   проводити порівняльну оцінку споживних властивостей товарів різних виробників;  

—   визначати якість та рівень безпечності товарів; 

— використовувати засоби та критерії ідентифікації товарів і розрізняти сфальсифіковані 

товари; 

— досліджувати та здійснювати оцінку споживчих властивостей продовольчих товарів; 

— формувати оптимальний, раціональний асортимент товарів; 

— складати мотивовані висновки та обґрунтувати їх. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

 (наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

5. Зміст навчальної дисципліни 

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

 (наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за формою, 

затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

Нарахування балів  

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

     (наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за 

формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

Інформаційні ресурси  

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=486#section-1 

(наводиться гіперпосилання або посилання на робочу програму дисципліни за 

формою, затвердженою ВР ОНАХТ на засіданні № 13 від 03.03.2020 р.) 

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». 
 

Викладач    Катерина ГАРБАЖІЙ 
підпис 

Завідувач кафедри    Яков ВЕРХІВКЕР 
підпис 
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