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Опис навчальної дисципліни
надання студентам знань основних правил організації та порядку проведення
Мета вивчення
різних видів експертизи нехарчових продуктів закордонного та вітчизняного
навчальної дисципліни
виробництва
4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год.,
Тривалість
самостійна робота 72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза
Форми та методи
розкладом
навчання
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування;
Система поточного та
поточна модульна робота
підсумкового контролю
Підсумковий контроль: Екзамен
Наявність широких знань з товарного консалтингу, основ експертної оцінки
Базові знання
Українська
Мова викладання
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
- застосовувати набуті знання для виявлення,
- здатність застосовувати отримані знання в
постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуаціях (ЗК 2)
практичних
ситуацій
в
підприємницькій,
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу
торговельній та біржовій (2)
інформації з різних джерел (ЗК 6)
- організовувати пошук, самостійний відбір,
- здатність визначати та оцінювати характеристики
якісну обробку інформації з різних джерел для товарів і послуг в підприємницькій, торговельній,
формування банків даних у сфері підприємництва, біржовій діяльності (СК 5)
торгівлі та біржової діяльності (5)
- здатність визначати споживні властивості,
- демонструвати базові й структуровані знання кількісний та якісний склад, технічні характеристики
у сфері підприємництва, торгівлі та біржової продукції, які дозволяють однозначно ідентифікувати
діяльності для подальшого використання на класифікаційну приналежність продукції
практиці (11)
- здатність проводити експертизи з визначення
- оцінювати характеристики товарів і послуг у якісних, кількісних та вартісних характеристик
підприємницькій, торговельній та біржовій продукції вітчизняного та іноземного виробництва і
діяльності за допомогою сучасних методів (15)
оформлювати її результати (СК 13)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1 «Експертиза господарських, одягових та взуттєвих товарів»
Тема 1. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Загальні відомості про пластмаси.
пластичних мас та
занять;
виконання 2. Фактори, що формують якість виробів із
виробів з них
навчальних
завдань; пластичних мас
завдання
самостійної 3. Показники якості пластмасових виробів та методи
роботи; тестування
їх дослідження
4. Особливості експертизи виробів із пластичних мас
Тема 2. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Чинники, що формують якість лакофарбових
хімічних товарів
занять;
виконання матеріалів
навчальних
завдань; 2. Вимоги до якості хімічних лакофарбових
завдання
самостійної матеріалів.
роботи; тестування
3. Методи дослідження основних показників якості
лакофарбових матеріалів.
4. Чинники, що формують якість синтетичних
мийних засобів
5. Вимоги до якості хімічних синтетичних мийних
засобів.
.6 Методи дослідження основних показників якості
синтетичних мийних засобів.
Тема 3. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Характеристика методів дослідження показників
скляних побутових
занять;
виконання якості скляних виробів.
товарів
навчальних
завдань; 2. Експрес-методи визначення якості виробів із скла
завдання
самостійної і кришталю.
роботи; тестування
3. Вимоги до якості виробів із різних видів скла.
4. Характеристика основних дефектів виробів із
скла.
5. Експертиза виробів із скла, пошкоджених при
транспортуванні.
Тема 4. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація керамічних виробів
керамічних виробів
занять;
виконання 2. Вимоги до якості керамічних виробів.
навчальних
завдань; 3. Дефекти керамічних виробів, класифікація,
завдання
самостійної характеристика, методи визначення.
роботи; тестування
4. Методи визначення розмірів, місткості, білизни,
просвічуваності, правильності монтажу деталей,
механічної міцності.
5. Особливості проведення експертизи керамічних
виробів.
Тема 5. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Чинники, що формують якість
металогосподарських занять;
виконання металогосподарських виробів
виробів
навчальних
завдань; 2. Вимоги до якості металевого посуду та ножових
завдання
самостійної виробів.
роботи; тестування
3. Експертиза якості, маркування, пакування
металогосподарськихтоварів
Тема 6. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація побутових електротоварів
електропобутових
занять;
виконання 2. Вимоги до якості електропобутових виробів
товарів
навчальних
завдань; 3. Характеристика методів дослідження
завдання
самостійної електропобутових виробів
роботи; тестування
Тема 7. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1 Класифікація асортименту меблевих товарів
меблевих товарів
занять;
виконання 2 Вимоги до меблів
навчальних
завдань; 3 Вимоги до якості корпусних та м’яких меблів
завдання
самостійної 4. Методи дослідження основних показників якості
роботи; тестування
меблевих товарів
Тема 8. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1 Класифікація асортименту будівельних товарів
будівельних товарів
занять;
виконання 2. Вимоги до якості будівельних товарів
навчальних
завдань; 3. Методи дослідження основних показників якості
завдання
самостійної будівельних товарів
роботи; тестування
4. Порядок проведення експертизи будівельних
товарів

Назва теми

Види робіт

Тема 9. Експертиза
текстильних волокон,
пряжі і ниток

Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

1. Класифікація, ознаки та властивості текстильних
волокон; пряжі та ниток
2. Показники якості та методи їх дослідження
текстильних волокон, пряжі та ниток.
3 Порядок проведення експертизи текстильних
волокон; пряжі та ниток.
Тема 10. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація тканин за волокнистим складом та
тканин
занять;
виконання призначенням
навчальних
завдань; 2. Класифікація та характеристика дефектів
завдання
самостійної зовнішнього вигляду тканин
роботи; тестування
3. Характеристика фізико-механічних дефектів
тканин
4. Показники якості тканин та методи їх дослідження
5. Порядок проведення експертизи тканин
Тема 11. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація швейних виробів.
швейних виробів
занять;
виконання 2. Вимоги, що пред’являються до швейних виробів.
навчальних
завдань; 3. Вкажіть відмінні особливості вимірювання фігур
завдання
самостійної чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчаток
роботи; тестування
4. Класифікація та характеристика дефектів швейних
виробів
5. Методи перевірки якості швейних виробів
6. Порядок проведення експертизи кількості та
якості імпортних швейних виробів.
Тема 12. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація трикотажних виробів.
трикотажних полотен занять;
виконання 2. Класифікація дефектів трикотажних виробів.
та трикотажних
навчальних
завдань; 3. Методи визначення фізико-механічних
товарів
завдання
самостійної показників).
роботи; тестування
4. Експертиза трикотажних виробів.
Тема 13. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація взуттєвих товарів.
взуттєвих матеріалів
занять;
виконання 2. Характеристика деталей основних видів взуття,
і взуття
навчальних
завдань; вивчення зовнішніх ознак виробничих дефектів
завдання
самостійної взуття.
роботи; тестування
3. Основні засоби огляду взуття.
4. Визначення параметрів взуття.
Тема 14. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація хутряних виробів.
хутряних
занять;
виконання 2. Дефекти кушнірного і пошивочного виробництва.,
напівфабрикатів та
навчальних
завдань; дефекти волосяного покрову хутряних виробів,
виробів з хутра
завдання
самостійної дефекти хутряних головних уборів
роботи; тестування
3. Порядок визначення сорту і групи дефектності
хутряних виробів.
4. Порядок проведення експертизи хутряних виробів.
Модуль 2 «Експертиза культурно-побутових та галантерейних товарів»
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація асортименту паперу та картону
Тема 15. Експертиза
занять;
виконання 2. Вимоги до якості паперу та картону
канцелярських
навчальних
завдань; 3. Показник якості паперу та картону та методи їх
товарів, паперів,
завдання
самостійної дослідження
картонів та виробів з
роботи; тестування
4. Особливості проведення експертизи паперу та
них
картону
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація фотоапаратів
занять;
виконання 2. Вимоги до якості фотоапаратів
Тема 16. Експертиза
навчальних
завдань; 3.
Характеристика
методів
дослідження
фототоварів
завдання
самостійної фотоапаратів
роботи; тестування
4. Особливості проведення експертизи фотоапаратів
Тема 17. Експертиза
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація телевізорів
побутових
занять;
виконання 2. Вимоги до якості телевізорів
радіоелектронних
навчальних
завдань; 3. Характеристика методів дослідження телевізорів
товарів
завдання
самостійної 4. Особливості проведення експертизи телевізорів
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу 1. Класифікація музичних інструментів
Тема 18. Експертиза
занять;
виконання 2. Вимоги до якості музичних інструментів
музичних товарів
навчальних
завдань; 3. Характеристика методів дослідження музичних

Назва теми

Тема 19. Експертиза
іграшок та ялинкових
прикрас
Тема 20. Експертиза
товарів для спорту та
туризму

Тема 21. Експертиза
товарів
для
полювання
та
рибальства

Тема 22. Експертиза
транспортних засобів

Тема 23. Експертиза
ювелірних виробів

Тема 24. Експертиза
галантерейних
товарів

Тема 25. Експертиза
килимів і килимових
виробів

Тема 26. Експертиза
парфумернокосметичних товарів

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

завдання
самостійної
роботи; тестування

інструментів
4. Особливості проведення експертизи музичних
інструментів
1. Класифікація іграшок
2. Вимоги до якості іграшок
3. Характеристика методів дослідження іграшок
4. Експертиза якості іграшок

Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування

Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування
Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування

Обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи; тестування

. Класифікація товарів для спорту та туризму
2. Вимоги до якості товарів для спорту та туризму
3. Характеристика методів дослідження товарів для
спорту та туризму
4. Експертиза якості товарів для спорту та туризму
1. Класифікація товарів для полювання та
рибальства
2. Вимоги до якості товарів для полювання та
рибальства
3. Характеристика методів дослідження товарів для
полювання та рибальства
4. Експертиза якості товарів для полювання та
рибальства
1. Класифікація транспортних засобів
2. Вимоги до якості товарів транспортних засобів
3.
Характеристика
методів
дослідження
транспортних засобів
3. Особливості проведення експертизи транспортних
засобів
1.
Відповідальність
за
порушення
правил
клеймування ювелірних виробів.
2. Характеристика дорогоцінних сплавів іноземного
виробництва.
3. Способи виготовлення та декорування ювелірних
виробів.
1. Вимоги до якості, дефекти та порядок проведення
експертизи ременів.
2. Вимоги до якості, дефекти та порядок проведення
експертизи текстильної галантереї.
3. Вимоги до якості, дефекти та порядок проведення
експертизи тюлегардинних виробів.
1. Класифікація килимів.
2. Вимоги до маркування та пакування килимів та
килимових виробів.
3. Перелік нормативних документів та приладь,
необхідних для забезпечення експертизи килимів.
4. Характеристика показників якості килимів.
5. Методи визначення щільності, висоти ворсу,
лінійних розмірів килимів.
6. Експертиза кількості килимів.
7.
Експертиза
килимів,
ушкоджених
при
транспортуванні.
1. Підробка та фальсифікація парфумернокосметичних виробів.
2. Засоби товарної інформації, що використовуються
при марку-ванні парфумерно-косметичних виробів.
3. Аналіз методів лабораторних досліджень
парфумерно-косметичних виробів.
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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 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
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-14): обговорення матеріалу занять (6 бали);
виконання
навчальних завдань (6 бали); завдання самостійної роботи (5 бали); тестування (6
33
бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 15-26): обговорення матеріалу занять (4 балів); виконання
навчальних завдань (4 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (5
27
балів); поточна модульна робота (10 балів)
Екзамен
40
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

