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України від 2 квітня 2007 р. № 72 з 2007-08-01 [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.uaq.org.ua/ 

16. Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять,з них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Програмні 

результати 

навчання 

 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності (РН2); 

  Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

(РН4); 

 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. (РН5); 

 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та 

реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного 
середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур (РН9); 

 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур (РН12); 

 Оцінювати характеристики товарів і послуг у 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 
допомогою сучасних методів (РН15) 



 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці (РН16). 
Компетентності 
якими повинен 
володіти здобувач 

 Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях (ЗК2); 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗK5); 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗK6); 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК8); 

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні.(ЗК11) 

 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур (СК2); 

 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності 

(СК5); 

 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності (СК6); 

 Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.(СК7); 

Ключові слова Товар, методи контролю, сенсорні та інструментальні методи, 

лабораторне обладнання, хроматографічні, електрохімічні, 

спектральні, фотометричні та хімічні методи 

Формат курсу  Очно (онлайн, офлайн) /заочно. 

Проведення лекцій офлайн/онлайн (дистанційно), практичних – 

офлайн для кращого опанування компетенціями, самостійна робота 

– поза розкладом 

Теми  ДОДАТОК 1 (схема курсу)   

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін програми підготовки бакалавра, зокрема “Теоретичних 

основ товарознавства”, “Матеріалознавство та основи технології 

виробництва товарів” та інших, достатніх для розуміння 

понятійного апарату 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Презентації, лекції, практичні та лабораторні напрацювання, 

дискусії. 

Необхідні обладнання  Проектор, інформаційно-комп’ютерне забезпечення, лабораторія 

товарознавчих досліджень з відповідним устаткуванням  

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 



(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 

 • контрольні заміри: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20;  

• презентація (індивідуальна робота): 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 10; 

 • іспит: 50 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Письмові роботи. Академічна доброчесність: Очікується, що 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку вони зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. Політика виставлення балів. Враховуються бали 

набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали за 

іспит. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студентів під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Шкала оцінювання (Університету, національна та ECTS) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
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зараховано 
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ДОДАТОК 1 

СХЕМА КУРСУ 

«МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ В ГАЛУЗІ» 

Тиж Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття: 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Мате-

ріали 

Література

ресурси в 

Інтернеті 

Завдання, год. Тер-

мін 

викон

ання 

1 2 3 4 5 6 7 
1-2 Тема 1. Загальні 

положення щодо 
методів 
контролю 
товарів 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда 

ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 16, 20 

 

Підготовка тез 

на теми: « 

Методи 

кількісної оцінки 

якості товарів» 

«Особливості 

вимірювальних 

методів 

контролю 

товарів» 

2 тиж. 
Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13   

3-4 Тема 2. Відбір 
проб та їх 
підготовка для 
контролю 
якості 
харчових 
продуктів та 
непродовольчи
х товарів. 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда 

ції 

Література: 

1,   12, 13, 

16, 17, 18, 

19 

  

Розкрити 

послідовність 

відбору проб з 

товарних партій 

окремих видів 

товарів 
2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13   

Стандарти 

4-5 Тема 3. 

Органолептичні 

методи 

контролю якості 

харчових 

продуктів та 

непродовольчих 

товарів. 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

10, 16 

 

Розкрити основи 

проведення 

бального методу 

дослідження 

якості деяких 

груп товарів 
2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13  

Стандарти 

6-7 Тема 4. Загальне 

лабораторне 

обладнання 

та матеріали 

Лекція  Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 

1, 12, 13, 14, 

20 

  

Підготовка тез 

на теми: 

«Лабораторний 

посуд загального 

призначення: 

види, 

характеристика, 

порядок 

використання» 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13  

Стандарти 

8-9 Тема 5 Хімічні 

методи 

контролю якості 

харчових 

продуктів та 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 10, 11, 16 

  

Представити 

методику 

підготовки 

зразків 

товарів для 

2 тиж. 



непродовольчих 

товарів.  
 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13  

Стандарти 

визначення 

кислотності 

деяких 

груп товарів 

10-

11 

Тема 6. Фізичні 

методи 

контролю якості 

харчових 

продуктів та 

непродовольчих 

товарів.  
 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 

11, 16 

  

Представити 

методику 

проведення реф.-

рактометричного 

та фотомет-

ричного  методів 

контролю 

товарів для 

визначення  

2 тиж. 
Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13  

Стандарти 

12-

13 

Тема 7. Фізико-

хімічні методи 

контролю якості 

харчових 

продуктів та 

непродовольчих 

товарів.  
 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 

11, 16 

  

Представити 

методику оцінки 

якості 

продовольчих та 

непродовольчих 

товарів за 

допомогою 

потенціометри-

них методів.  

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13  

Стандарти 

14-

15 

Тема 8. 

Соціологічний 

метод контролю 

якості харчових 

продуктів та 

непродовольчих 

товарів.  

 

Лекція   Презента-

ція, 

методичні 

рекоменда

-ції 

Література: 

1, 2, 3, 4, 5, 

10, 11, 15, 

16, 17, 18  

Представити   

основні методи 

збору 

соціологічних 

даних. 

Опитування 

(анкетування та 

інтерв’ювання). 

2 тиж. 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

Методичні 

рекомен-

дації 

Література: 

12, 13   

 

 


