Навчальний план 2021 року
(молодший бакалавр):
Товарознавство і торговельне підприємництво
Назва дисципліни

Кредити

1 курс
Обов’язкові освітні компоненти
Безпека: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
Іноземна мова
Організація бізнесу
Сучасні інформації та комунікаційні технології
Українська мова (за професійних спілкуванням)
Фізичне виховання
Хімія
Методи хімічного аналізу
Основи нутріціології
Основи товарної політики
Технології зберігання товарів
Товарні аспекти якості продукції
Університетська освіта
Виробнича практика
Всього за 1 курс
2 курс
Обов’язкові освітні компоненти
Облік, аудит та оподаткування
Організація торгівлі
Основи споживання товарів та здоров’я людини
Сенсорний аналіз
Технічне регулювання
Технології упакування товарів і тара
Вибіркові освітні компоненти
- загальних компетентностей
вибіркова дисципліна *
вибіркова дисципліна *
вибіркова дисципліна *
вибіркова дисципліна *
- професійних компетентностей
дисципліна професійного вибору **
дисципліна професійного вибору **
Виробнича практика
Атестація
Всього за курс 2
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* - Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності:
http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
** - Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності
Організація бізнесу

Навчальна дисципліна "Організація бізнесу" є комплексною
навчальною дисципліною, яка орієнтована на підготовку
кваліфікованих спеціалістів підприємницького типу. Вивчення
дисципліни дозволяє зрозуміти природу діяльності бізнесструктур, особливості підприємництва в сучасних умовах.
Технології
Зберігання товарів завжди супроводжується зміною їх якості і
зберігання товарів
маси. Зберігання продуктів з мінімальними втратами у вазі і без
помітного погіршення якості можливе тільки за оптимальних
умов. Вивчити ці умови, розробити і вдосконалити економічно
обґрунтовані режими та способи зберігання продуктів —
найважливіше завдання теорії і практики. Вивчення цієї
дисципліни дозволить фахівцям в майбутньому всебічно і
досконало вирішувати практичні завдання пов'язані з оцінкою
лежкоздатності і тривалості зберігання товарів, здійснювати
контроль за якістю товарів на всіх етапах зберігання і
товаропросування.
Товарні
аспекти
Якість товарів є єдиним з найважливіших факторів
якості продукції
конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників.
Тому глибоке вивчення товарних аспектів, чинників, що
впливають на формування якості продукції, зокрема харчової,
забезпечить майбутніх фахівців знаннями, які необхідні їм при
оцінюванні споживних властивостей продукції, контролі її якості
в процесі товаропросування, формування асортименту в
торговельній мережі. Метою вивчення дисципліни “Товарні
аспекти якості продукції” є формування у студентів цілісної
системи знань і умінь з питань формування товарних аспектів та
якості продукції, що є основою конкурентоспроможності та
управління поліпшенням її товарних характеристик.
Основи
товарної
Метою навчальної дисципліни є вивчення суті товарної
політики
політики, товарної номенклатури, асортиментних груп.
Організація торгівлі
Дослідження формування та функціонування внутрішньої
торгівлі України, сучасної організації торговельної діяльності
вітчизняних та зарубіжних торговельних підприємств та
організацій. Розглядаються питання організації діяльності
оптових та роздрібної підприємств торгівлі, оптимізації
торговельно-технологічних процесів на складах та в магазинах,
транспортно-експедиторського обслуговування, визначення
потреби в торговельно-технологічному обладнанні, оцінки
асортименту, викладки товарів, особливостей торговельного
обслуговування покупців.
Технології
Метою дисципліни «Технології упакування тварів і тара» є
упакування товарів і формування основних знань про пакувальні матеріали і тару, їх
тара
класифікацію, види та типи, методи контролю їх якості,
особливості та організацію упакування продовольчих та

Технічне
регулювання

Сенсорний аналіз

непродовольчих товарів. Завдяки вивченню студент повинен
вивчить основні види пакувальних матеріалів вітчизняного та
зарубіжного виробництва, з яких виготовляється тара, основні
типи та види тари для продовольчих і непродовольчих товарів, їх
класифікацію, стандартизацію та уніфікацію, вимоги до якості
пакувальних матеріалів і тари згідно чинних нормативних
документів.
Мета навчальної дисципліни «Технічне регулювання» полягає
у тому, щоб озброїти студентів глибокими систематизованими
знаннями в галузі загальних науково-технічних і практичних
основ, засадних методологічних та організаційних положень
технічного регулювання продукції, товарів і послуг в Україні і в
світі для досягнення при практичній діяльності високих кінцевих
результатів
Метою вивчення даної дисципліни є підготовка для
визначення відповідності товарів встановленим критеріям якості
продовольчих товарів на основі функціонування власних органів
відчуття, вивчення методик сенсорного аналізу та особливостей
їх застосування. Основні завдання курсу спрямовані на:
розуміння психофізіологічних основ сприйняття вражень;
вивчення основних видів відчуття людини та факторів, що
впливають на їх вразливість; формування сенсорної пам’яті
студентів; набуття знань щодо сутності та особливостей
застосування методів сенсорного аналізу; вивчення правил
проведення дегустаційних досліджень; визначення особливостей
проведення сенсорної оцінки окремих груп товарів; засвоєння
методів статистичної обробки даних сенсорної оцінки; вміння
використовувати одержані знання у навчальній та практичній
діяльності.

