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Сторінка дистанційного курсу

Мета вивчення
навчальної дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового контролю
Базові знання
Мова викладання

Опис навчальної дисципліни
Метою курсової роботи зі спеціальності є набуття навичок щодо проведення
товарознавчої оцінки та експертизи товарів, оволодіти методами дослідження товарів,
аналізувати отримані результати, робити висновки, давати пропозиції та оформляти
відповідні документи.
2 кредити ЄКТС/60 годин (самостійна робота 60 год.)
Самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: обговорення матеріалу досліджень; виконання інформаційнопошукових завдань; обговорення отриманих результатів; захист проектів
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність знань з навчальних дисциплін Товарний консалтинг, Експертний консалтинг,
Експертиза послуг, Ідентифікація та фальсифікація товарів, Управління якістю,
Методологія та організація наукових досліджень
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
6. Вміти працювати в команді, мати навички
міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей.
13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів
ринкових відносин для забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.

Назва теми

ЗК 7. Здатність працювати в команді.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем

Назва теми

Види робіт

Тема 1. Початковий
етап проектування
Тема 2. Аналітичнопошукова діяльность
Тема 3. Дослідна
діяльність

Визначення мети та завдань дослідження,
структуризація змісту роботи
Робота над бібліографією, розробка методики та
виклад теоретичних матеріалів курсової роботи
Отримання
самостiйних
результатiв
дослідження
(товарознавчої оцінки та
експертизи), його виклад, аналіз отриманих
результатів
Редакційне оформлення курсової роботи
відповідно до загальновстановлених вимог,
формулювання висновків, оформлення списку
використаних джерел
Прилюдний захист

Тема 4. Оформлення
проектного продукту

Тема 5. Оцінювання
проектного продукту

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Самостійна робота, рекомендації наукового
керівника
Самостійна робота, рекомендації наукового
керівника
Самостійна робота, рекомендації наукового
керівника
Самостійна робота, рекомендації наукового
керівника
Перевірка на антиплагіат, рецензування
науковим
керівником,
підготовка
до
прилюдного захисту (доповідь, презентація)
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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
50
Структура та зміст курсової роботи
20
Оформлення та організація виконання
30
Захист
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

