
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 
підприємництва і торгівлі
Протокол № 1 від  « 30 » серпня 2016
Зав. кафедри

О.Є. Бавико 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

3Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

«ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

Роженко О.В., 
старший викладач кафедри підприємництва і 
торгівлі



1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова дисципліна 
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 2
Лекції, годин 10
Практичні/ семінарські, годин 
Лабораторні, годин 20
Самостійна робота, годин 60
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 5
Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання студентам знань основних правил організації та порядку про-
ведення  санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної, екологічної 
експертиз

Завдання - опанування основних категорій, понять санітарно-епідеміологіч-
ної, ветеринарної, фітосанітарної, екологічної експертиз; вивчення їх класифікації і 
особливостей проведення



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Порядок   проведення  фітосанітарної  та екологічної експертизи товарів

Тема 1. Фітосанітарна-експертиза:
основні поняття, мета і завдання.
Порядок проведення фітосанітарного
контролю і експертизи товарів

7 1 1 5

Тема 2. Екологічна експертиза товарів:
форми і види, порядок проведення 7 1 1 5

Разом за модулем 1 79 10 13 2 54

Змістовий модуль 2.  Порядок   проведення  санітарно-епідеміологічної і  ветеринарно-санітарної 
експертизи товарів

Тема 3. Санітарно-гігієнічна експертиза: 
мета, завдання, класифікація. Порядок 
проведення санітарно-гігієнічної експер-
тизи товарів 

8 1 2 5

Тема 4. Загальні поняття, предмет, мета і 
завдання ветеринарно-санітарної експер-
тизи сировини і харчових продуктів

8 1 2 5

Тема 5. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза меду 9 1 2 6

Тема 6. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза туш та оцінка продуктів забою 
тварин при інфекційних захворюваннях 
та інвазійних захворюваннях

9 1 2 6

Тема 7. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза та санітарна оцінка птиці при інфек-
ційних хворобах

9 1 2 6

Тема 8. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза та оцінка продуктів забою тварин
при отруєннях і обробці тварин ветери-
нарними препаратами; радіаційних
ураженнях

9 1 2 6

Тема 9. Основи ветеринарно-санітарної 
експертизи молока і молочних продуктів 8 1 2 5

Тема 10. Основи ветеринарно-санітарної 
експертизи яєць 8 1 2 5

Тема 11. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза гідробіонтів 8 2 6

Разом за модулем 2 76 8 18 50
Усього годин 155 18 13 20 104

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Лабораторне заняття 
Техніка проведення та порядок оформлення результатів фітосані-
тарної експертизи

1

2
Лабораторне заняття  
Екологічна експертиза: техніка проведення та порядок оформлення 
її результатів

1

3 Лабораторне заняття  
 Порядок проведення санітарно-гігієнічної експертизи товарів 2



4
Лабораторне заняття  
Техніка проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів 
забою тварин при інвазійних захворюваннях

2

5 Лабораторне заняття  
Техніка проведення ветеринарно-санітарної експертизи меду 2

6
Лабораторне заняття  
Ветеринарно-санітарна експертиза туш та оцінка продуктів забою 
тварин при інфекційних захворюваннях та інвазійних 
захворюваннях

2

7
Лабораторне заняття  
Ветеринарно-санітарна експертиза та санітарна оцінка птиці при 
інфекційних хворобах

2

8
Лабораторне заняття  
Ветеринарно-санітарна експертиза та оцінка продуктів забою 
тварин при отруєннях і обробці тварин ветеринарними препара-
тами; радіаційних ураженнях

2

9
Лабораторне заняття  
Основи ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних 
продуктів 

2

10 Лабораторне заняття  
Основи ветеринарно-санітарної експертизи яєць 2

11 Лабораторне заняття 
Ветеринарно-санітарна експертиза гідробіонтів 2

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації та складання на її підставі таблиць та   
графіків. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1.  Порядок   проведення  фітосанітарної  та екологічної експертизи товарів

Лабораторне 
заняття 

Техніка прове-
дення та порядок 
оформлення 

результатів фітоса-
нітарної 

експертизи

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні поняття, 
мета і завдання фітосанітарної експертизи; структура 
органів з карантину рослин; об’єкти і  суб’єкти; класи-
фікація фітосанітарного контролю і експертизи; поря-
док проведення фітосанітарного контролю і експертизи 
товарів. 
Джерела [1, 2, 3]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Екологічна експер-
тиза: техніка про-
ведення та поря-
док оформлення її 

результатів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: мета, предмет, 
об’єкти і  суб’єкти екологічної експертизи; форми і 
види екологічної експертизи; основні джерела антропо-
генного забруднення довкілля. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Змістовий модуль 2.  Порядок   проведення  санітарно-епідеміологічної і  ветеринарно-санітарної 
експертизи товарів

Лабораторне 
заняття  

 Порядок прове-
дення санітарно-
гігієнічної експер-

тизи товарів 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: санітарно-епідемі-
ологічна експертиза, визначення, мета, завдання; харак-
теристика об’єктів і суб’єктів санітарно-епідеміологіч-
ної експертизи товарів; порядок проведення санітарно-
епідеміологічної експертизи товарів. 
Джерело [1, 2, 3]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Техніка прове-
дення ветери-

нарно-санітарної 
експертизи про-
дуктів забою 

тварин при інва-
зійних 

захворюваннях

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: мета, завдання, 
суб’єкти і об’єкти ветеринарно-санітарної експертизи; 
структура і завдання органів державних ветеринарно-
санітарних служб; види ветеринарно-санітарної експер-
тизи, її особливості  
Джерело [4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Техніка прове-
дення ветери-

нарно-санітарної 
експертизи меду 

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: ветеринарно-сані-
тарні вимоги до реалізації меду; вимоги щодо ветери-
нарно-санітарної експертизи меду на ринку  
Джерело [3, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Лабораторне 
заняття  

Ветеринарно-сані-
тарна експертиза 
туш та оцінка про-

дуктів забою 
тварин при інфек-
ційних захворю-
ваннях та інвазій-

них 
захворюваннях

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальні особли-
вості і методика проведення ветсанекспертизи при 
інфекційних захворюваннях; загальні особливості і 
методика проведення ветсанекспертизи при інвазійних 
захворюваннях  
Джерело [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Ветеринарно-сані-
тарна експертиза 
та санітарна оцінка 
птиці при інфек-
ційних хворобах

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  ветеринарно-сані-
тарна експертиза продуктів забою птиці при інфекцій-
них хворобах списку «а»; ветеринарно-санітарна екс-
пертиза продуктів забою птиці при інфекційних хворо-
бах списку «б»; ветеринарно-санітарна експертиза про-
дуктів забою птиці при інфекційних хворобах,  що не 
включені до  списків «а» і «б»  
Джерело [2, 4, 5]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Ветеринарно-сані-
тарна експертиза 
та оцінка продук-
тів забою тварин 
при отруєннях і 
обробці тварин 
ветеринарними 

препаратами; раді-
аційних ураженнях

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: причини і характер 
отруєння сільськогосподарських тварин;  забій тварин 
при гострих отруєннях та ветеринарно-санітарна оцінка 
м'яса і м'ясопродуктів; ветеринарно-санітарна експер-
тиза та оцінка продуктів забою тварин при радіаційних 
ураженнях  
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Основи ветери-
нарно-санітарної 
експертизи молока 

і молочних 
продуктів 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: ветеринарні 
вимоги щодо реалізації молока; ветеринарно-санітарна 
експертиза молочних продуктів; ветеринарні вимоги 
щодо імпорту в україну молока і молочних продуктів  
Джерело [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття  

Основи ветери-
нарно-санітарної 
експертизи яєць

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: яйця як джерело 
харчових захворювань людей; ветеринарно-санітарна 
оцінка яєць; ветеринарно-санітарна експертиза яєць на 
ринках; використання яєць при інфекційних захворю-
ваннях  птиці;  ветеринарно-санітарна експертиза качи-
них і гусячих яєць  
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р

Лабораторне 
заняття 

Ветеринарно-сані-
тарна експертиза 
гідробіонтів

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні інфекційні 
хвороби риби та їх санітарна оцінка; ветеринарно-сані-
тарна експертиза консервованої риби; ветеринарні 
вимоги щодо імпорту в україну харчової риби, море-
продуктів і готових виробів з них  
Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка звіту з л/р.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, захист 

звітів з л/р



7. Результати навчання

1 Знати методи і методики санітарно-епідеміологічної експертизи
2 Знати методи і методики ветеринарної експертизи
3 Знати методи і методики фітосанітарної експертизи
4 Знати методи і методики екологічної експертизи

5 Уміння визначити коло завдань в межах своєї компетентності у проведенні санітарно-епіде-
міологічної експертизи

6 Уміння визначити коло завдань в межах своєї компетентності у проведенні  ветеринарної 
експертизи 

7 Уміння визначити коло завдань в межах своєї компетентності у проведенні фітосанітарної 
експертизи 

8 Уміння визначити коло завдань в межах своєї компетентності у проведенні  екологічної 
експертизи 

9 Уміння документально оформляти результати експертизи

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2 1 5

Тема 2 2 2 1 20 25
Разом 
змістовий 
модуль 1

4 4 2 20 30

Змістовий модуль 2

Тема 3 2 2 1 5

Тема4 2 2 1 5

Тема 5 2 2 1 5

Тема 6 2 2 1 5

Тема 7 2 2 1 5

Тема 8 2 2 1 5

Тема 9 2 2 1 5

Тема 10 2 2 1 5

Тема 11 2 2 1 25 30
Разом 
змістовий 
модуль 2

18 18 9 25 70

Усього 
модуль 1 22 22 11 45 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
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