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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
опанування студентами знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів,
асортименту, властивостей та рівня якості непродовольчих товарів різних груп,
чинників
їх
формування,
методів
контролю
і
умов
зберігання
конкурентоспроможності цих виробів на ринку
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; реферат; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: Екзамен
Товарознавство (теоретичні основи), Технологія торгівлі та послуг, Маркетинг
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
ПР02. Застосовувати знання, набуті в процесі навчання, для
К02. Здатність застосовувати отримані
виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних
знання в практичних ситуаціях.
ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
К05. Навички використання інформаційних і
ПР05. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
комунікаційних технологій.
інформації з різних джерел для формування баз даних у сфері
К17. Здатність визначати та оцінювати
підприємництва, торгівлі та логістики;
характеристики товарів і послуг в
ПР011. Демонструвати базові й структуровані знання зі сфери
підприємницькій, торговельній, логістичній
підприємництва, торгівлі та логістики для подальшого використання
діяльності.
на практиці;
К21.
Здатність
до
організації
ПР012. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
зовнішньоекономічної
діяльності
управлінських рішень щодо створення й функціонування
підприємницьких, торговельних структур та
підприємницьких, торговельних та логістичних структур.
в сфері логістики.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Товари із

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1 «Продукція господарського призначення
Відвідування
занять; Вивчити сучасний стан та перспективи виробництва

Назва теми
пластмас та хімічні
побутові товари (ХПТ)
Тема 2. Силікатні
побутові товари

Тема 3.
Металогосподарські
товари
Тема 4. Папір, картон
та вироби з них.

Тема 5. Текстильні
товари

Тема 6. Швейні товари

Тема 7. Трикотажні
товари

Тема 8. Взуттєві товари

Тема 9. Галантерейні та
парфумернокосметичні товари

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

обговорення матеріалу занять; товарів побутової хімії в Україні. Вивчити класифікацію і
виконання навчальних завдань; характеристику асортименту побутових хімічних товарів
завдання самостійної роботи; Скласти самостійний конспект в довільній формі
тестування
Відвідування
занять; Самостійно розглянути і вивчити наступні групи товарів:
обговорення матеріалу занять; Меблеві товари; Будівельні товари.
виконання навчальних завдань; Скласти самостійний конспект в довільній формі .
завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування
занять; Асортимент і якість ножових товарів та столового
обговорення матеріалу занять; приладдя. За допомогою каталогів, журналів та зразків
виконання навчальних завдань; вивчіть асортимент ножових товарів і столових приладів.
завдання самостійної роботи; Зверніть увагу на форму клинків, ручок. Результати
тестування
роботи запишіть за формою таблиці.
Відвідування
занять; Законспектувати класифікацію, видовий асортимент та
обговорення матеріалу занять; показники якості наступних груп товарів: - канцелярські
виконання навчальних завдань; та шкільно-письмові товари; - спортивні, рибальські і
завдання самостійної роботи; мисливські товари; - музичні товари; - теле-, радіо-,
тестування
фототовари; - іграшки і ялинкові прикраси
Модуль 2. Продукція одягово-взуттєвого призначення
Відвідування
занять; Вивчіть дефекти тканин за наборами та еталонами
обговорення матеріалу занять; паспортизованих зразків. При цьому зверніть увагу на
виконання навчальних завдань; дефекти зовнішнього вигляду, загальні, специфічні,
завдання самостійної роботи; місцеві і поширені та оцініть в одиницях (кількості)
тестування
дефектів за стандартами на визначення сортності, на які
вкаже викладач. Дайте письмові відповіді на питання: 1.
Класифікація дефектів тканин. 2. Характеристика
дефектів ткацтва тканин? 3. Характеристика дефектів
обробки тканини? 4. Які дефекти називаються
поширеними? Наведіть приклади.
Відвідування
занять; Користуючись технічними описами моделей одягу та
обговорення матеріалу занять; журналами мод, необхідно скласти товарознавчу
виконання навчальних завдань; характеристику класичного асортименту виробів в розрізі
завдання самостійної роботи; видів і конструктивних різновидів: пальт – пальто,
тестування
напівпальто, плащ, накидка; піджаків – піджак, блейзер,
смокінг, фрак, бушлат, куртка та інше; штанів – штани,
шорти, галіфе, бриджі, гольф, шаровари та інше; суконь –
сукня, сукня-пальто, сукня-халат, халат та інше.
Результати роботи, орієнтуючись на таблицю, запишіть в
довільній формі
Відвідування
занять; Самостійно вивчити і законспектувати класифікацію,
обговорення матеріалу занять; видовий асортимент та вимоги до якості наступних
виконання навчальних завдань; товарних груп: -панчішно-шкарпеткові вироби; завдання самостійної роботи; рукавчикові вироби; - головні убори.
тестування
Відвідування
занять; Самостійно вивчити і скласти конспект за наступними
обговорення матеріалу занять; темами: асортимент і якість гумового взуття; виконання навчальних завдань; асортимент і якість валяного взуття; Хутряні
завдання самостійної роботи; напівфабрикати; Асортимент і якість хутряних товарів
тестування
Відвідування
занять; Дати письмову відповідь на наступні питання: 1. Види і
обговорення матеріалу занять; характеристика дефектів стрічок, тасьм і шнурів. 2. Види
виконання навчальних завдань; і характеристика дефектів мережив та мереживних
завдання самостійної роботи; полотен. 3. Види і характеристика дефектів гардиннотестування
тюлевих полотен. Самостійно вивчити і скласти конспект
за темами: - Пластмасова галантерея; - Металева
галантерея; - Парфумерно-косметичні товари
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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 1-4): виконання навчальних завдань (5 балів); тестування (5 балів); реферат
30
(10 балів) поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 15-26): обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних
завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна
30
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 шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
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

