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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної 
дисципліни 

Полягає у придбанні майбутніми фахівцями розуміння суті органічних 
продуктів харчування та ГМ-продуктів, переваг та ризиків використання такої 

продукції. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна 

робота 72 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекційні заняття: словесні методи навчання (пояснення, розповідь, робота з 
книгою, бесіда); наочні методи навчання (інфонографіка, ілюстрування); 

практичні заняття (письмові завдання, виконання тестів, творчі роботи 

(реферати, наукові роботи), виїзні заняття; самостійна робота студентів поза 
розкладом 

Система поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  

Вивчення суті органічного виробництва, землеробства, скотарства; сертифікації 

та маркування органічної продукції; аналіз перспектив подальшого розвитку 
органічних продуктів харчування; вивчення досягнення генної інженерії; аналіз 

використання ГМ-сировини при виробництві продуктів харчування, ризики та 

переваги; проведення оцінки якості продуктів з ГМО; вивчення методів 

виявлення ГМО та їх похідних в продуктах харчування; вивчення особливостей 
маркування харчових продуктів з ГМО-сировини. 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності (ПР02); 

• знати правила проведення експертизи з 

визначення якісних, кількісних та вартісних  

характеристик продукції і оформлювати її 

результати (ПР21); 

• вміти розробляти проекти стандартів, 

методичних та нормативних 

матеріалів, технічної документації; 

здійснювати контроль за 

дотриманням встановлених вимог, 

діючих норм (ПР22). 
 

• здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел (ЗК06); 

• здатність визначати та оцінювати 

характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності (СК05); 

• здатність проводити експертизи з 

визначення якісних, кількісних та 

вартісних характеристик продукції 

вітчизняного та іноземного 

виробництва і оформлювати її 

результати (СК12). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Особливості органічного виробництва 

Тема 1. Органічне 

виробництво 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 
завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами:  «Загальна 

концепція біологічного землеробства», «Цілі, 

завдання, закони біологічного землеробства»,  
«Принципи біологічного землеробства»,  «Органічне 

овочівництво», «Органічне виробництво в 

племінному молочному скотарстві України», 

«Значення свинарства  у виробництві продукції 
тваринництва: принципи органічного свинарства» 

Тема 2. Сертифікація та 

маркування органічної 
продукції 

 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами:  «Вимоги 

міжнародних стандартів щодо сертифікації 
органічного виробництва та акредитації органів, які її 

здійснюють», «Інспектування при органічному 

виробництві», «Відокремлене та паралельне 

виробництво при органічному фермерстві», 
«Стандартизація диких рослин», «Акредитація ОС 

органічного виробництва» 

Тема 3. Стан ринку 

органічної продукції в 
Україні 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами: «Виробництво 

органічної продукції у світі», «Реалізація органічної 
продукції у світі» 

 

Модуль 2. Особливості генно-модифікованих продуктів харчування 

Тема 4. Теоретичні 

основи ГМО. Історія 

виникнення ГМО. Види 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

Підготувати доповіді за темами: «Історія створення 

продуктів з ГМ-сировини», «Світове виробництво 

продуктів з ГМ-сировини» 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

ГМО. завдань; завдання самостійної 
роботи; тестування 

Тема 5.  Основні 

напрямки створення ГМ-

сировини 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 
завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами: «ГМ-сировина  при 

виробництві продуктів для дитячого харчування», 

«Вплив ГМО на дитячий організм», «Наслідки 
вживання дитячих ГМ-продуктів» 

 

Тема 6. ГМО у харчовому 
виробництві 

Відвідування занять; 
обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами: «Отримання жирних 
кислот», «Отримання вуглеводів, вітамінів», 

«Отримання мікро- та мікроелементів», «Видалення 

алергенів та антинутрієнтів» 

Тема 7. Порядок 

проведення дослідження 

харчової продукції з ГМ-
сировини на якість та 

біобезпечність 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних 
завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами: «Експертиза 

генетично модифікованих харчових продуктів», 

«Практичне застосування законодавства щодо ГМО в 
Україні» 

Тема 8. Нормативно-

законодавча база 
суспільного відстеження 

при використанні ГМ-

культур. Маркування 
харчових продуктів з ГМ-

сировини 

Відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді за темами: «Директиви ЄС щодо 

продуктів з ГМО-сировини»,  «Поняття нон-ГМО», 
«Принципи Картахенського протоколу», «Перелік 

харчових продуктів, щодо яких здійснюється 

контроль вмісту генетично модифікованих 
організмів», «Міжнародно-правове регулювання 

поводження з ГМО» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%87%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18


• 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 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 
 

Види робіт 
Максимальна 

кількість  
балів 

Модуль 1 (теми 1–3):  обговорення матеріалу практичних занять та виконання навчальних 

завдань (1 бал);  тестування (1  бал); поточна модульна робота (16 балів) 
26 

Модуль 2 (теми 4-8): обговорення матеріалу практичних занять та виконання навчальних 
завдань (1 бал);  тестування (1  бал); поточна модульна робота (20 балів) 

34 

Екзамен 40 

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 

 


