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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, щодо  

методологічних аспектів ідентифікації товарів, способів і методів ідентифікації товарів  

Тривалість 5 кредитів 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Органічна хімія, основи екології та безпеки товарів, хімічні методи дослідження 

сировини матеріалів, продукції, фізичні методи дослідження сировини матеріалів 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур і впроваджувати їх. (РН1); 

 Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних 

ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у 

сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності 

(РН4); 

 Вміти здійснювати теоретичні і прикладні 

дослідження у сфері підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності з використанням сучасних 

методів і технологій (РН7); 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК1); 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним 

та самокритичним (ЗК4); 

 Здатність проводити дослідження з використанням 

теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності (СК2); 

 Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати 

результати наукових робіт до оприлюднення (СК7) 

 Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

наукових досліджень для формування пропозицій у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (СК9) 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Планувати і проводити наукові дослідження, 

демонструвати результати наукових робіт та 

готувати їх до оприлюднення (РН13); 

 Демонструвати навички самостійного 

опанування новими знаннями, використовуючи 

сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

(РН15) 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Загальні положення ідентифікації товарів.  

Тема  1. Види і засоби, 

способи і методи 

ідентифікації 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Представити у вигляді схеми методи 

проведення ідентифікації товарів 

Тема 2. Забезпечення 

ідентифікації товарів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Дати характеристику структурі та видам 

маркування товарів, скласти схему 

класифікації інформаційних знаків 

Тема 3. Світова практика 

щодо контролю та 

поліпшення якості 

харчової продукції 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Опрацювання основних положень стандарту 

харчової галузі BRC 

Тема 4. Національна 

система технічного 

регулювання та споживчої 

політики України 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Вивчення державної програми 

стандартизації з питань створення 

нормативної бази на основі міжнародних та 

європейських стандартів 

Тема 5. Законодавство 

Європейського 

Парламенту та Ради ЄС у 

сфері якості харчової 

продукції та ступінь 

врахування його вимог в 

законодавчій та 

нормативно'правовій базі 

України 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

поточна модульна робота 

Опрацювання  стандартів на харчові 

продукти  Кодексу Аліментарус 

Модуль 2. Способи і методи проведення ідентифікації окремих груп товарів 

Тема 6. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

та виявлення 

фальсифікації 

зерноборошняних товарів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Вивчити правила ідентифікації та виявлення 

фальсифікації  хліба і хлібобулочних виробів 

 

Тема  7. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

кондитерських та 

смакових  товарів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Вивчити правила ідентифікації  алкогольних 

напоїв 

 

Тема 8. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

фруктово-овочевої 

продукції 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Представити у вигляді схеми  методику 

проведення ідентифікації фруктово-овочевої 

продукції. 

 

Тема 9. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

молока та молочних 

продуктів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування;  

Вивчити правила ідентифікації сухих 

молочних продуктів і морозива 

 

Тема 10. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

харчових жирів, яєць і 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Вивчити правила ідентифікації оливкової 

олії, желе фруктового та перепелиних яєць 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

яєчних товарів, харчових 

концентратів 

Тема 11. Способи і методи 

проведення ідентифікації 

м’яса і м’ясних товарів, 

риби і рибних товарів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Вивчити правила ідентифікації ікряних 

товарів і нерибних продуктів моря 

 

Тема 12. Ідентифікація 

непродовольчих товарів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

поточна модульна робота 

 

Дати характеристику організаційному 

забезпеченню ідентифікації товарів.  

Та занотувати повноваження органів та 

служб, що здійснюють ідентифікацію товарів 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 
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Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування лекцій (5 балів); наявність опрацьованого матеріалу з теми 

лекції (5 балів); відвідування занять та обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання 

навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування ( 5 балів); 

поточна модульна робота (15 балів) 

45 

Модуль 1 (теми 6-12): відвідування лекцій (7 балів); наявність опрацьованого матеріалу з теми 

лекції (7 балів); відвідування занять та обговорення матеріалу занять (7 балів); виконання 

навчальних завдань (7 балів); завдання самостійної роботи (7 балів); тестування ( 5 балів); 

поточна модульна робота ( 15 балів) 

55 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


