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Опис навчальної дисципліни
Розкрити основні проблеми споживання, спрямовані на
Мета вивчення
формування активного, раціонального споживача, здатного
навчальної
аналізувати своє особисте споживання, вплив інформації потреб,
дисципліни
особливостей культури, віку, статі та інших факторів на
формування раціонального споживання товарів і послуг
4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32
Тривалість
год., самостійна робота 72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна
Форми та методи
робота поза розкладом
навчання
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу
Система поточного та занять; виконання навчальних завдань; виконання самостійних
завдань; тестування; поточна модульна робота
підсумкового
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
контролю

Базові знання

Мова викладання

Знання основних понять, пов’язаних з споживчою поведінкою,
потреби та чинники, що впливають на їх формування і розвиток,
джерела інформації для споживача, відмінності у споживанні
різних вікових категорій, чинники, що впливають на
раціональний вибір споживача, способи доведення інформації до
відома споживачів; види безпеки товарів, розуміти фактори, що
впливають на вибір споживачів; розуміти в чому полягає
відповідальність виробника за якість товарів і послуг,
користуватись символами і позначеннями на товарах, які
попереджують про їхню небезпеку, вміти робити раціональний
споживчий вибір; принципи класифікації, кодування і
формування асортименту товарів
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
• Застосовувати набуті знання для
виявлення, постановки та вирішення
завдань за різних практичних ситуацій в
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій діяльності.
• Організовувати пошук, самостійний
відбір, якісну обробку інформації з
різних джерел для формування банків
даних у сфері підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності.
• Демонструвати
здатність
діяти
соціально відповідально на основі
етичних,
культурних,
наукових
цінностей і досягнень суспільства.
• Оцінювати характеристики товарів і
послуг у підприємницькій, торговельній
та біржовій діяльності за допомогою
сучасних методів

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
• Здатність
застосовувати
отримані
знання в практичних ситуаціях.
• Здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел.
• Здатність діяти відповідально та
свідомо.
• Критичне осмислення теоретичних
засад підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
• Здатність визначати та оцінювати
характеристики товарів і послуг в
підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Відвідування занять; обговорення
Тема 1. Основи формування
Виконати тести до
матеріалу занять; виконання
потреб і споживання товарів
теми
навчальних завдань
Тема 2. Раціональні потреби
Відвідування занять; обговорення
населення в продовольчих
Виконати тести до
матеріалу занять; виконання
товарах та ступінь їх
теми
навчальних завдань
задоволення
Відвідування занять; обговорення
Тема 3. Споживні властивості
Виконати тести до
матеріалу занять; виконання
і споживна цінність товарів
теми
навчальних завдань
Тема 4. Вплив неорганічних
та органічних речовин на
Відвідування занять; обговорення
Виконати тести до
формування споживних
матеріалу занять; виконання
теми
властивостей харчових
навчальних завдань
продуктів
Відвідування занять; обговорення
Тема 5. Дослідження
Виконати тести до
матеріалу занять; виконання
властивостей товарів
теми
навчальних завдань
Тема 6. Класифікація
Відвідування занять; обговорення
Виконати тести до
кодування і асортимент
матеріалу занять; виконання
теми
товарів
навчальних завдань
Відвідування занять; обговорення
Виконати тести до
Тема 7. Засоби пакування
матеріалу занять; виконання
теми
навчальних завдань
Тема 8. Консервування
Відвідування занять; обговорення
Виконати тести до
харчових продуктів і
матеріалу занять; виконання
теми
сировини
навчальних завдань
Відвідування занять; обговорення
Тема 9. Види і засоби
Виконати тести до
матеріалу занять; виконання
інформації про товар
теми
навчальних завдань
Інформаційні джерела
1. Деликатная, И. О. Безопасность товаров (продовольственных) [Текст]: учеб.
пособие / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. – Минск: Вышэйш. шк., 2012. – 252 с.
2. Довідник товарознавця. Продовольчі товари [Текст]: навч. посібник / за ред. С. В.
Князь. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 340 с.
3. Колтунов, В. А. Технологія зберігання продовольчих товарів [Текст]: навч.
посібник / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська. – Київ: Центр учб. л-ри, 2014. – 138 с.
4. Николаева, М. А. Товарная информация [Текст]: учебник / М. А. Николаева, Л. В.
Карташова. – Москва: Норма : ИНФРА-М, 2016. – 256 с.

5. Полікарпов, І.С. Товарна інформація [Текст]: підручник / І.С. Полікарпов, О. В.
Шумський. – Київ : Центр навч. л- ри, 2013. – 616 с
6. Пугачевський, Г. Ф. Теоретичне товарознавство [Текст] / Г. Ф. Пугачевський. – [б.
м.]: [б. в.], 2016. – 128 с.
7. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та продовольчої
сировини. Навч. посібник. - К.: Лібра, 1999. - 272 с.
8. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]:
учебник / Е. Ю. Райкова. – Москва: Дашков и К, 2013. – 412 с.
9. Сирохман, І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари [Текст] : підручник /
І. В. Сирохман, В. М. Завгородня, В. Т. Лебединець. – Київ: Знання, 2014. – 543 с.
10. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: тесты
/ С. А. Страхова. – Москва: Дашков и К, 2012. – 164 с.
11. Теоретичні основи товарознавства [Текст]: підручник / І. М. Байдакова, Л. I.
Байдакова, Л. М. Губа, В. Я. Плахотін, О. В. Шегінський. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. –
284 с.
12. Теоретичні основи товарознавства [Текст]: підручник / В.А. Жук, В.В.
Гаврилишин, [та ін.] ; за ред. Ю.Т. Жук. – Львів: Компакт-ЛВ, 2009. – 480 с.
13. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Лабораторний
практикум / Н.Я. Орлова, - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. - 107 с.
14. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посібник. - К.: "Центр
навчальної літератури", 2003. - 227с.
15. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов [Текст]:
Справочник МакКанса и Уиддоусона / Ред. перевода А. К. Батурин. – Санкт-Петербург:
Профессия, 2006. – 415 с.
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 онлайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichnainformaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Види робіт
Максимальна
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-9): робота на практичному занятті (63 бали),
100
виконання самостійних завдань (18 балів); відвідування всіх лекцій (9
балів); поточна модульна робота (10 балів)
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
навчальної діяльності шкалою ЄКТС
90-100
А
82-89
В
74-81
С
64-73
D
60-63
Е
35-59
FX
0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

