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1. Загальна інформація
Тип дисципліни – Вибіркова
Мова викладання – українська
Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у першому семестрі
Кількість кредитів ECTS - 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
2. Анотація навчальної дисципліни
Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та набуття
практичних навичок, потрібних для підготовки спеціалістів. Товарознавство є дисципліною, що
формує у майбутніх фахівців досконалі знання про формування асортименту товарів, їх якісні
показники та вчить розбиратись у положеннях нормативно-технічної документації, у
відповідності до якої йде виробництво. Вивчення курсу зумовлено також актуальністю
розв’язання проблеми забезпечення сфери торгівлі і виробництва якісними товарами та
необхідністю підтримки належних умов при їх зберіганні і реалізації.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу є вивчити основні групи смакових товарів, їх методи дослідження
та показники якості, оволодіти 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 «студенти повинні
знати:
• основні класифікацію смакових товарів;
• товарознавчі характеристики; товарознавчі терміни та визначення;
• споживні властивості; харчову цінність, асортимент смакових товарів;
• основи виробництва, правила зберігання продовольчих товарів, вимоги до якості;
ключові відмінності в товарознавчих характеристиках окремих груп товарів;
• особливості функціонування товаропровідної мережі для харчових товарів та їх
асортименту;
• нормативні документи, що регламентують обіг харчової продукції в Україні;
• правила раціонального зберігання і транспортування різних груп товарів;
алгоритми визначення якості товарів різних груп.
вміти:

•

здійснювати товарознавчий аналіз товарів різних товарних груп, визначати
особливості асортименту;
• проводити товарознавчу оцінку продовольчої сировини і товарів, проводити
приймання, перевірку супровідних документів, вхідний контроль якості та
раціональне розміщення і зберігання;
• застосовувати класифікаційні підходи до різних груп товарів.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, підсумковий.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII.
2. Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018 №
2639-VIII.
3. Полікарпов І. С. Товарна інформація: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. С. Полікарпов, О.
В. Шумський – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
4. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для средних специальных
учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 c.

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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