
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни) 

 

1.34. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

Тип дисципліни: 

вибіркова  

Семестр:  

сьомий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 16. 

Лектори:  

канд. пед. наук, доцент Кузан Н.І. 

Результати навчання:  

Знати: 

– правила сервірування столу та поведінки за столом; 

– правила догляду за столовим та кухонним посудом; 

– технологічні особливості безпечного користування побутовими електроприладами. 

– маркування споживчих товарів  

– вплив на організм людини та навколишнє середовище предметів і засобів побутової 

діяльності та знати способи запобігання їхній шкідливій дії; 

– способи та засоби догляду за волоссям, використання природних засобів у догляді за 

волоссям; 

– засоби догляду за одягом та взуттям; 

– технологію проектування власного стилю. 

вміти: 

– сервірувати стіл до сніданку та  вечері 

– користуватись столовими приборами; 

– правила догляду за житлом, проведення малярних робіт;  

– визначати небезпечні речовини у продуктах харчування 

– дотримуватися відповідних санітарно-гігієнічних вимог, необхідних для формування 

здорового способу життя та безпечного життєвого середовища.  

– підбирати одяг та взуття враховуючи особливості фігури; 

–  проектувати власний стиль; 

– генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного 

добробуту і для розвитку суспільства та держави. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– технологічний практикум; 

– безпека життєдіяльності та основи охорони праці; 

– методика трудового навчання. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Технологія формування культури споживання їжі. Технологія безпечного користування 

електроприладами. Технологія придбання продуктів харчування та інших споживчих 

товарів. Технологія догляду за житлом.  Технологія догляду за волоссям. Технологія добору 

одягу та взуття і догляду за ними 

Рекомендована література:  

а) основна: 

1. Аршавская Н.М., Щербакова Л.С. Мода, вкус, красота. М. : Профиздат, 1991. 224с. 

2. Барановский М.Н. Ремонтуємо самі. 2-е вид. перероб. і доп. : Будівельник, 1984. 144 с. 

3. Большая книга по этикету. М.: ООО “Издательство АСТ”,Мн.: Харвест, 2002.  712с., илл.  



4. Глушкова Т.Г. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення : підручник 

К.: АТ «Книга», 2003.   167 с.  

5. Для дому і сім’ї / упоряд. Д.Г. Ярмиш. К. : Реклама, 1983. 366 с. 

6. Домоводство /сост. О.Н. Улищенко,А.Д. Мильская. Х. : ФОЛНО, 2004. 540 с. 

7. Зрезарцев М.П. Зрезарцев В.М. , Параніч В.П. Товарознавство непродовольчих 

товарів : навч.посіб. К. : Центр учбової літератури, 2009.  328 с. 

8. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник.  К. : Центр учбової 

літератури, 2010.  336 с. 

9. Кравченко В.М. Сіренко С.О. , Мамонов П.Д. Товарознавство будівельних 

матеріалів : навч. посіб. К.: Київський національний торгівельно-економічний університет, 

2004.  103 с. 

10. Кривошей О. Повна енциклопедія етикету.  Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010.  384 с. 

11. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Практичні роботи з технології приготування кулінарних 

страв: Зміст та методичні вказівки. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. 84с   

12.  Ліщинська-Кравець Г.Л. Товарознавство харчових продуктів : тексти лекцій. Дрогобич : 

РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. 173 с. 

13. Осика В.А. Пакувальні матеріали і тара : підручник. К.: Київський національний 

торгівельно-економічний університет, 2007.  89 с. 

14. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В. , Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування 

та проблеми безпеки харчових продуктів : підручник. Суми: Університетська книга, 2007.  

441 с. 

15. Перукарське мистецтво : пілруч.: у 3 кн./ за заг. Ред. В.Ф. Орлов. – К. : Грамота, 2005. 

576 с. 

16. Сирохман І.В. Задорожний І.М. , Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих 

товарів : підручник.  АТ «Книга», 2002.  368 с. 

17. Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів/ худож. М.Н. Грох. Київ : “Мистецтво”, 

2007.432с. 

18. Сухарев М.И. Дизайн и интерьер помещений. М. : Махаон, 2003. 320 с. 

19. Трудове навчання(для дівчат) : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладів/ 

І.Ю .Ходзинська та ін. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. 175с. : іл. 

б)допоміжна: 

1. Азбука домашнього господарювання : поради/ упоряд. Д.М.Володарська. 7-е вид.  К. ; 

Техніка, 1985. 376 с. 

2.  Болтарович З. З народної медицини українців. Народна творчість та етнографія. 1991. 

№2. С. 24-31. 

3. Збірник технологічних та інструкційних карт V частина (приготування страв з 

борошна).Укладач: Прядун В.С. Вінниця, 2011. 56 с. 

4. Зіміна Н.К., Дзюбак Н.О. , Черняк Л.В. Товарознавство трикотажних товарів : підручник. 

К  : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2002.  204 с. 

5. Зубрицький М. Народний календар. Народні звичаї і повірки, прив’язані до днів у тижні і 

до рокових свят . Матеріали до українсько-руської етнології.   Т. 3. Львів, 1900.  С. 33 – 60. 

6. Кириченко Л.С., Мережко Н.В.  Основи стандартизації, метрології та управління якістю. 

К.: Київський національний торгівельно-економічний університет, 2010.  189 с. 

7. Кисляк Н.К., Коломієць Т.М. Товарознавство господарчих товарів : підручник. К. : 

Київський національний торгівельно-економічний університет, 2003.  249 с. 

8. Кольгуненко И.И. Уроки красоти. Славо косметологу. Киев :  “Реклама”, 1978. 120с. 

9. Поради молодій господині/ за ред. А.Пінкової, О. Гампла; пер. З ческ. Г.М. 

Гермаковської. К.: Урожай, 1992. 192 с. 

10. Рослини дарують здоров’я: фітотерапевничний енциклопедичний довідник/ за ред. К.В. 

Форманчука. Львів : Аверс, 2007. 568с. 

11. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ В.К. 

Сидоренко та ін. Харків : Сиция, 2013. 240 с. 

Форми та методи навчання:  

лекція; показ (демонстрування); семінарські заняття; самостійна робота студентів. 



Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування за темами семінарських занять, індивідуальних 

навчальних завдань; контрольна робота; 

– підсумковий контроль: екзамен у сьомому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

технологічної та професійної освіти. 

 


