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Опис дисципліни
Як навчальна дисципліна «Товарознавство господарчих, будівельних та товарів
культурно-побутового призначення» забезпечує формування у фахівців комплексу
професійних знань щодо основних понять та категорій у товарознавстві та сформувати
уміння та навички здійснювати оцінювання якості товарів, встановлювати зв’язок
товарознавчих теорій з розвитком практичного пізнання предметів і речей як об’єктів
товарознавчого виробництва, що задовольняють численні суспільні потреби.
По завершенню вивчення дисципліни «Товарознавство господарчих, будівельних та
товарів культурно-побутового призначення» студенти зможуть:
 володіти знаннями, що сприяють професійному розвитку, формуванню загальної
культури й соціалізації особистості, її схильності до етичних цінностей.
 володіти навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді,
налагоджувати контакт з різними за віком, характером і статусом людьми;
 знати основні документи, які обумовлюють якість товарів, предметів та інших
цінностей;
 подавати отримані розрахункові дані у вигляді спеціально сформованих таблиць,
графіків та карт;
 розраховувати необхідні характеристики та показники споживних властивостей
товарів;
 робити аналіз за допомогою вибіркового дослідження.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме:
– навчального модуля № 1 «Товари господарського призначення».
– навчального модуля № 2 «Товари культурно-побутового призначення».
Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи
та аналіз результатів її виконання.
Структура курсу
Години
(лек. / пр.)
1
2/2

2/2

Тема

Результати навчання

Завдання

2
Тема 1. Товари з
пластмас

3

4

Тема 2. Товари
побутової хімії
Тема 3. Силікатні та
керамічні товари

3/3
Тема 4. Метало господарські товари
2/2

Знати асортимент та споживчі властивості виробів з
пластмас, перевіряти якість господарчих товарів із
пластмас, оцінювати асортимент та якість товарів із
пластмас.
Володіти загальними відомостями про хімічні побутові
товари, миючі засоби, загальними характеристиками
споживчих властивостей, асортиментом та якістю
лакофарбових товарів.
Знати основні поняття про споживчі властивості
склопосуду та їх формування у процесі виробництва,
асортимент. Споживчі властивості керамічних побутових
товарів та їх формування у процесі виробництва,
асортимент.
Розрізняти фактори, що впливають на формування
споживчої оцінки якості металевого посуду, ножових
виробів та столового приладдя. Вивчити асортимент та
показники якості приладів для вікон і дверей,
інструментальні товари, інструменти для обробки
деревини.

Тести,
питання

Тести,
питання

Тести,
питання

Тести,
питання
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Тема 5.
Вивчити асортимент та показники якості побутових
Електропобутові товари холодильників, пральних машин, машин для прибирання
приміщень та машин для механізації кухонної роботи.
Тема 6. Будівельні
товари

Вивчити асортимент та показники якості будівельних
матеріалів та матеріалів на основі пластмас.

Тема 7. Меблеві товари

Засвоїти
основи виробництва та
формування
споживчих властивостей меблів, класифікацію та
характеристику
асортименту
меблів.
Вивчення
матеріалів меблевого виробництва, видів та категорій
оздоблювання меблів, асортименту та споживчих
властивостей, якість меблів.

2/2

Тема 8. Шкільні,
письмові та
канцелярські товари.

Тема 10. Спортивні
товари.

Ознайомитись з класифікацією, характеристикою
асортименту та якості: паперу, картону, виробів з них;
знаряддя для письма і креслення та товарів художнього
призначення. Знати класифікацію, характеристику
асортименту та показників якості шкільно-письмових,
канцелярських товарів, електронних обчислювальних
машин, друкарських машин. побутової радіоелектронної
апаратури (ПРЕА), принципи дії, параметри якості.
Знати
класифікацію
світлочутливих
матеріалів,
фотопаперу, фото-, кінохімікатів, маркування та
особливості зберігання, характеристику асортименту та
показників якості.
Знати класифікацію, характеристику асортименту і
показників якості спорттоварів та правила їх зберігання.

Тема 11 Товари для
туризму, альпінізму і
водного спорту.

Знати класифікацію, характеристику асортименту і
показників якості товарів альпіністського та туристичного
призначення.

2/2

Тема 12. Мисливські
товари.

3/3

Тема 13. Риболовні
товари.

Знати класифікацію мисливських товарів і основні
вимоги до якості, транспортування та зберігання в
торгових мережах.
Знати класифікацію рибальських товарів, основні
вимоги до якості, транспортування та зберігання в
торгових мережах.

3/3

2/2

2/2

3/3

Тема 9. Фото-,
кінотовари.
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Літературні джерела
Базова
1.
Байдакова Л.І., Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення /
Байдакова Л.І., О.І. Передрій, І.М. Байдакова / - Київ: Видавництво «Вища школа», 2010. –
327с.
2.
Байдакова Л.І., Ягелюк С.В., Байдакова І.М. Товарознавство. Непродовольчі товари:
господарські та будівельні товари: Посібник – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 271 с.
3.
Захаренко В.О. Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ ІІІ. Культурнопобутові та галантерейні товари : навч. посібник у структурнологічних схемах / В. О.
Захаренко, М. П. Головко, В. О. Акмен. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 313 с.
4.
Радченко О.Л.. Товарознавство непродовольчих товарів: / Л.О.Радченко, Л.Д.
Льовшина, М.П. Головко, О.В. М’ячиков, І.Ф. Мартишко / Навчальний посібник - Х.: Світ книг,
– 2019 – 943с.
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5.
Полікарпов І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та
культурно-побутового призначення. / Полікарпов І.С., Лукашов В.С., І.С., Кирильчук Р.В.,
Уська А.М., Сафронова О.В. / Навчально-наочний посібник.– Львів: Магнолія-2006, - 2018 –
294 с.
6.
Михайлов В.І. Непродовольчі товари: Підручник/ В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І.
Зельніченко. – К.: Книга, 2005. – 556с.
7.
Полікарпов І.С. Товарознавство та кодування непродовольчих товарів / Полікарпов
І.С., Пугачевський Г.Ф., Стефаник Е.М. – Київ.:Навчально-методичний центр “Укоопосвіта”,
1995.– 193 с.
8.
Трофімов В.Н. Вітчизняні мисливські рушниці. Нарізні. (Довідник) / В.Н.Трофімов. М.: «ДАИРС», 1999. - 352 с.
9.
Штейнгольд Э. В. Все об охотничьем ружье. Изд. 2-е, испр. и доп. / Э. В.
Штейнгольд. - М., «Лесная пром-сть», 1978. - 224 с.
10. Шегинський О.В. Теоретичні основи товарознавства: підручник для студентів вищих
нав-чальних закладів / Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, Б.М. Губа , В.Я. Плахотін, О.В.
Шегинський - Луцьк: Ред.-вид. Відділ ЛНТУ, 2016. – 284с.
11. Шегинський О.В. Товарознавство спортивних, рибальських та мисливських товарів:
підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Шегинський, Г.М. Кожушко, Л.І.
Байдакова, І.М.Байдакова, Б.М. Губа. - Луцьк: Ред.-вид. Відділ ЛНТУ, 2018. – 318с.
Додаткова література
1.
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше
використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України // Відомості Верховної ради
(ВВР). – 2000. - № 12. – с. 95.
2.
ДСТУ 3144-95-ДСТУ 3148-95. Коди та кодування інформації. – К.: Держстандарт
України, 1995.
3.
ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. – К.:
Держстандарт України, 1994.
4.
ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. –
К.: Держстандарт України, 1995.
5.
ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт
України, 2000.
6.
Федьо В.П. Упаковка и маркировка. – М.: Экспертное бюро. – М.: Приор, 1998.
7.
Шаповал М.І.
Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.:
ЄУФІМБ, 1999.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Національна бібліотека України ім. Вернадського.
www.udsa.ua – Українська асоціація прямого продажу.
moodle.nubip.edu.ua
http://elibrary.nubip.edu.ua)
http://library.nubip.edu.ua
http://agrowiki.nubip.edu.ua

Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
4

нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
– Політика щодо академічної доброчесності:
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням
мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються
бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Опитування під час занять – усно
Модуль 1 (теми 1-3) – модульна контрольна робота
Модуль 2 (теми 4-6 – модульна контрольна робота
Екзамен (теми 1-6) – тести, завдання
Шкала оцінювання студентів:
ECTS
Бали
A
90-100
B
82-89
C
74-81
D
64-73
E
60-63
FX
35-59
F
1-34

% від остаточної оцінки
40
30
30
60

Зміст
відмінно
добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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