
Дисципліна ТОВАРОЗНАВСТВО, СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Товарознавство, 

стандартизація» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: "Технологія 

виробництва продукції птахівництва", " Технологія виробництва 

продукції вівчарства і козівництва", "Технологія виробництва 

молока і яловичини", "Технологія виробництва продукції 

свинарства", "Технологія виробництва харчових продуктів". 
Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: товарознавчі терміни та визначення; споживні властивості, 

харчову цінність, класифікацію, асортимент; основи виробництва, 

правила зберігання продовольчих товарів; сукупність показників, 

які визначають якість продукції та способи її підвищення; 

регламентацію якості продукції; ідентифікацію продукції 

тваринництва; технологічні елементи пакування; властивості 

пакувальних матеріалів і їх класифікацію; вимоги до сировини для 

молочної промисловості згідно діючої нормативної документації; 

біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці та переробці 

молока; технологічні схеми та параметри виробництва молочних 

продуктів; вимоги до готової продукції згідно діючої документації; 

методи оцінки сировини та готової продукції; умови та терміни 

зберігання готової продукції; сучасні прогресивні технології; 

основних понять та визначень, що використовуються в методах 

контролю харчових виробництв; теоретичних основ, сутності, 

методик та критеріїв оцінки методів контролю якості харчових 

виробництв; загальних та спеціальних методів контролю якості, що 

застосовуються в харчовій промисловості та регламентовані 

нормативною документацією; вимог до якості харчових продуктів, 

які передбачені в діючій нормативній документації, та методів 

оцінки рівня якості; види контролю якості продукції харчових 

виробництв; основних принципів вибору методів контролю якості 

харчових продуктів; методи визначення основних фізико-хімічних 

показників харчових продуктів з врахуванням особливостей їх 

хімічного складу; правила та методи відбору різних проб від 

об’єктів харчових виробництв. 

уміти: провести якісну оцінку продукції, здійснити розподіл на 

сорти, категорії; вибрати оптимальний вид упаковки; здійснювати 

ідентифікацію тваринницької продукції; складати технологічні 

схеми і діаграми та компонувати необхідне обладнання для 

виробництва молочної продукції; здійснювати розрахунки для 

технологічних операцій; здійснювати продуктові розрахунки при 

виробництві молочних продуктів; заповнювати технологічні 

журнали; виготовляти молочні продукти, оцінювати якість готової 

продукції; готувати та зберігати для аналізів проби різних 

продуктів; користуватися сучасними приладами, устаткуванням, 

посудом хімічних лабораторій;  здійснювати вибір найбільш 

раціонального методу контролю в конкретних умовах виробництва;  

виконувати аналіз якості харчових продуктів;  проводити загальні і 

спеціальні методи контролю, регламентовані нормативною 

документацією, що використовуються в харчовій промисловості;  

надавати висновок про якість харчових продуктів і відповідність до 



вимог нормативної документації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Товарознавство, стандартизація» 

забезпечує формування у здобувачів вищої освіти системи 

спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для вибору 

найбільш доцільних видів традиційної та нової сировини для 

виготовлення продуктів громадського харчування, забезпечення 

оптимальних запасів сировини, контролю її якості при зберіганні та 

використанні; оволодіння навичками органолептичного та 

інструментального методів контролю якості продуктів харчування, 

вивчення споживних властивостей, харчової цінності, класифікації, 

асортименту, основ виробництва, правил зберігання усіх груп 

продовольчих товарів та дослідження якості та безпечності 

продуктів харчування різних виробників. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

ПРН.1 Демонструвати знання з технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

ПРН.2. Показувати знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії. 

ПРН.3. Дотримуватися принципів саморегуляції і ведення 

здорового способу життя, демонструвати здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації. 

ПРН.4. Практикувати професійне спілкування; демонструвати 

роботу в команді. 

ПРН.5. Контролювати якість виконуваних робіт. 

ПРН.6. Контролювати дотримання вимог щодо збереження 

навколишнього середовища. 

ПРН.7. Володіти навичками пошуку, оброблення та узагальнення 

інформації. 

ПРН.17. Організовувати та управляти технологічним процесом 

переробки продукції тваринництва. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності:  

ЗК. 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК. 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

ЗК. 3. Здатність до здійснення саморегуляції та ведення здорового 

способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

спеціальні 

СК. 1. Здатність використовувати професійні знання в галузі 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

СК.10. Здатність застосовувати знання з морфології, фізіології та 

біохімії тварин для ефективного ведення галузі тваринництва. 

СК.11. Базові знання з організації й управління технологічним 

процесом переробки продукції тваринництва. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Робота в середовищі Moodle. 



Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, 

контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


