
 

 

 



 
 

 

 



1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма Заочна 

форма 

Кількість кредитів - 3 

 

Галузь знань  

18 «Виробництво та 

технології» 

За вибором 

Модулів – 1 

 напрям: 181 «Харчові 

технології» 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр:  

Змістових модулів - 5 

8-й 9-й 

Лекції: 

Загальна кількість 

годин - 90 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

18 4 

Практичні 

- - 

Лабораторні: 

28 8 

Тижневих годин – для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студентів - 3 

Самостійна робота: 

46 78 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 51% 

для заочної форми – 13% 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Товарознавство та пакування 

харчових продуктів галузі» є формування у студентів знань по основам 

товарознавства, характеристиці основних властивостей упакувальних 

матеріалів, видам тари і плануванню упаковки для харчових продуктів. 

 Завдання дисципліни - знайомство з термінами і поняттями 

пакувальної справи, класифікацією тари, основними функціями упаковки і 

маркування; вивчити бар'єрні і інші властивості упакувальних матеріалів і 

види споживчої тари для харчових продуктів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати наступні результати навчання: 

- основи термінології пакувальної справи, вимоги до упаковки логістики, 

маркетингу, екології, санітарно-гігієнічні вимоги та інше; 

- властивості пакувальних матеріалів і споживчої тари з них, їх вплив 

залежно від способу упаковки на інтенсивність хімічних, фізичних, 

біохімічних і мікробіологічних процесів в харчових продуктах; 

- види і типи транспортної тари, заходи по збереженню тари, правила 

звернення, зберігання і повернення транспортної тари, вимоги до якості тари, 

що повертається. 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і 

технологій та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених 

теорій та методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: Знання і розуміння предметної області та 

професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність до пошуку та аналізу 

інформації з різних джерел. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 



виконуваних робіт. Здатність працювати в команді. Здатність працювати 

автономно. 

Фахові компетентності: 

- здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 

- здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію. 

- визначати вид тари і основних пакувальних матеріалів; 

- використовувати терміни і поняття пакувальної справи відповідно до вимог 

стандартів; 

- читати умовні знаки споживчої і транспортної манкіровки; 

- прогнозувати орієнтовні терміни залежно від пакувального матеріалу, 

способу упаковки і властивостей харчового продукту; 

- вибрати пакувальний матеріал для конкретних видів харчових продуктів 

при їх розфасовці. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Сучасні напрями застосування пакувальних матеріалів і 

тари для харчових продуктів. 

Змістовий модуль 1. Товарознавство продовольчих товарів. Споживні 

властивості харчових продуктів. Основні речовини харчових продуктів та їхні 

властивості. Якість продовольчих товарів. Втрати продовольчих товарів у 

процесі товаропросування. Стандартизація і сертифікація продовольчих 

товарів. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-імпортних 

продовольчих товарів. 

Змістовий модуль 2. Матеріали із паперу і картону. Металеві 

матеріали і тара. Класифікація пакувальних матеріалів. Матеріали із паперу і 

картону. Металеві матеріали і тара. 

Змістовий модуль 3. Скло і скляна тара. Полімерна тара. Скло і скляна 

тара. Класифікація і види полімерної тари для упакування продовольчих 

товарів 

Змістовий модуль 4. Дерев’яна та транспортна тара. Дерев’яна тара. 

Транспортна тара. Сучасні технології вакуумного упакування харчових 

продуктів. 

Змістовий модуль 5. Сучасні напрями застосування пакувальних 

матеріалів і тари для харчових продуктів. Дихальна упаковка для свіжих 

овочів і фруктів. Упакування кислотовмісних продуктів. Упакування молока 

і молочних продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових 

модулів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд с.р. л п лаб. інд с.р. 

ЗМ 1. 

Товарознавство 

продовольчих 

товарів 

14 2 - 4 - 8 

 

1 - 2 - 14 

ЗМ 2. Матеріали із 

паперу і картону. 

Металеві матеріали 

і тара 

16 4 - 4 - 8 

 

1 - 2 - 16 

ЗМ 3. Скло і 

скляна тара. 

Полімерна тара 22 4 - 8 - 10 

 

1 - 2 - 16 

ЗМ 4. Дерев’яна та 

транспортна тара 16 2 - 4 - 10 

 

1 - 2  16 

ЗМ 5. Сучасні 

напрями 

застосування 

пакувальних 

матеріалів і тари 

для харчових 

продуктів 

22 4 - 8 - 10 

 

- - - - 16 

Разом за М 1 90 16 - 28 - 46 90 4 - 8 - 78 

Усього годин 90 16 - 28 - 46 90 4 - 8 - 78 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Визначення експлуатаційних властивостей тари 

для рідких продуктів 
4 1 

2 Товарознавча оцінка та контроль якості 

паперових матеріалів і тари на їх основі 
4 1 

3 
Визначення термічної стійкості і герметичності 

тари для рідких та порошкоподібних продуктів 
4 

1 

4 Визначення водостійкості тари 4 1 

5 Загальні технічні вимоги та маркування жорсткої 

полімерної тари  
2 1 

6 Товарознавча оцінка якості металевих матеріалів і 

тари 
2 1 

7 Товарознавча оцінка якості плівкових полімерних 

матеріалів 
2 1 

8 Товарознавча оцінка та визначення якості мішків 

поліпропіленових тканих 
2 1 

9 Загальні вимоги до маркування вантажів 4 0 

Разом 28 8 



6. Самостійна робота 

Назва теми занять 

змістового модуля 

Перелік питань, які необхідно самостійно 

вивчити при підготовці з відповідної теми 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Товарознавство 

продовольчих товарів 

Харчові добавки. Яйця та яєчні товари. Рибні 

консерви.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Матеріали із паперу і 

картону. Металеві 

матеріали і тара 

Класифікація паперових і картонних матеріалів. 

Комбінований матеріал на основі картону. 

Картон профільно-орієнтований (гофрований).  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ3.  

Скло і скляна тара. 

Полімерна тара 

Скло і склотарна галузь. Біо- і 

фоторозкладувальні полімерні матеріали. 

Гнучкі полімерні пакувальні матеріали.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

Дерев’яна та транспортна 

тара 

Основні види дерев'яної тари для продовольчих 

товарів. Напівжорстка транспортна тара.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

Сучасні напрями 

застосування пакувальних 

матеріалів і тари для 

харчових продуктів 

Упаковка снеків і продуктів сублімаційної 

сушки. Дихальна упаковка для свіжих овочів і 

фруктів. Упакування м'яса і м'ясних продуктів. 

Упакування риби і морепродуктів 

 

 

6. Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота. 

 

 

 



7. Методи контролю 

Дисципліна має один змістовий модуль, який охоплює матеріал 

усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, 

контролюючи якість виконання: 

 лабораторних занять – 40 балів 

 самостійна робота – 10 балів 

 модульний контроль (тестування) – 50 балів 

 

8. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Товарознавство та 

пакування харчових продуктів галузі» для студентів спеціальності – 

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр – Умань, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Загальна сума 

балів Модуль 1 
 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

20 20 20 20 20 

 



10.  Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Рекомендована література 

 

1. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Навчально-методичний 

посібник для студентів заочно-дистанційної форми навчання для напряму 

0503 – «Торгівля» / Козлов А.П. – Днепропетровск: ДУЭП, 2006. – 135 с. 

2. І.В. Сирохман Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: 

підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Сирохман І.В., Завгородня В.М. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 616 с. 

3. Товарознавство. Продовольчі товари: Навчальний посібник / [О.Г. 

Бровко, О.В. Булгакова, Г.С. Гордієнко, В.В. Дятлов та ін.] – К.:Кондор, 2010. 

– 730 с.  

4. Соломенко М. Г., Шредер В. Л., Кривошей В. Н. Тара из полимерных 

материалов. — М.: Химия, 1990. — 398 с. 

5. Кацнельсон М. Ю., Балаев Г. А. Полимерные материалы. Свойства и 

применения: Справочник. — Л.: Химия, 1982. — 316 с. 

6. Коптюх Л. А . Папір — як пакувальний матеріал // Упаковка. —2000. 

— № 3. — С. 10—12. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php 


