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Сторінка дистанційного курсу

Бакалавр

Опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи навчання
Система поточного та
підсумкового контролю

Базові знання
Мова викладання

Набути майбутнім фахівцям теоретичних знань і практичних навичок ,
необхідних для впровадження європейського досвіду управління
безпечністю харчових продуктів НАССР на підприємствах, які є
операторами ринку харчових продуктів
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекційні заняття – 20 годин, практичні
заняття – 20 годи, самостійна робота 90 год).
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з
індивідуальними проєктами та їх обговорення; тестування; поточна
контрольна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність знань з хімії, мікробіології, товарознавства та технології
харчових продуктів
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Програмні результати навчання
Використовувати базові знання з підприємництва,
торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного
мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
Застосовувати набуті знання для виявлення,
постановки та вирішення завдань за різних
практичних
ситуацій
в
підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
Критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької,
торговельної
та
біржової
діяльності.
Здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обґрунтування рішень
щодо створення, функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
Здатність здійснювати діяльність у взаємодії

обробку інформації з різних джерел для формування
банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів
ринкових відносин для забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
Оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій
діяльності за допомогою сучасних методів.

суб’єктів ринкових відносин
Здатність до організації зовнішньоекономічної
діяльності
підприємницьких,
торговельних
і
біржових структур

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Завдання самостійної роботи у
розрізі теми
Модуль 1. . Вивчення європейського законодавства у галузі безпечності харчових продуктів
Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
Вивчити та порівняти регламенти
обговорення матеріалу занять;
ЄС та України у сфері
виконання навчальних завдань;
безпечності харчових продуктів,
Тема1. Вивчення європейського
завдання самостійної роботи;
дослідити відповідні розділи
законодавства у галузі
тестування
Угоди про асоціацію Україна безпечності харчових продуктів
Європейський Союз

Тема 2 . Основні поняття системи
НАССР

Тема 3. Передумови програм
системи НАССР
Тема 4. Практичні аспекти
впровадження системи HACCP
операторами продовольчого
ринку - європейський досвід

Види робіт

Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист
домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи;
тестування

Представити кращі кейси
впровадження системи управління
безпечністю харчових продуктів
на підприємствах ЄС
Розробити 13 програм-передумов
для операторів ринку харчових
продуктів під керівництвом
викладача
Розробити опис харчових
продуктів, блок-схему
виробництва, аналіз ризиків, план
НАССР, корегуючі дії, процедури
валідації, верифікації та
управління документами
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
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: наявність сертифікату з онлайн курсу
«Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач
«https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MinAgro+HACCP101+2019_T2/about дає право отримати
максимальні бали з 1 теми
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Види робіт
Максимальна
кількість балів
Тема 1. відвідування занять (5 балів); тестування (5 балів); завдання самостійної
25
роботи (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Тема 2. відвідування занять (5 балів); тестування (5 балів); завдання самостійної
25
роботи (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Тема 3 відвідування занять (5 балів); тестування (5 балів); завдання самостійної
25
роботи (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Тема 4 відвідування занять (5 балів); тестування (5 балів); завдання самостійної
25
роботи (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

