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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 
Лабораторні, годин 30
Самостійна робота, годин 40
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 3
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни - надання студентам знань основних правил 
організації та порядку проведення експертиз непродовольчих товарів вітчизняного 
та закордонного виробництва, особливостей проведення експертизи окремих товар-
них груп

Завдання - набуття спеціальних теоретичних знань та практичних навичок з 
проблем опанування основних категорій, понять товарознавчої експертизи  непро-
довольчих товарів.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1 Експертиза  пластичних, хімічних, скляних, керамічних,   металевих,  

електропобутових, меблевих, будівельних, текстильних. швейних, трикотажних, взуттєвих товарів 
Тема 1.Експертиза пластичних мас та
виробів з них. 3 1 1 1

Тема 2. Експертиза хімічних товарів. 3 1 1 1
Тема 3. Експертиза скляних побутових
товарів 3 1 2

Тема 4. Експертиза керамічних побуто-
вих товарів. 3 1 2

Тема 5. Експертиза металогосподарських 
виробів. 3 1 2

Тема 6. Експертиза електропобутових 
товарів. 5 1 2 2

Тема 7. Експертиза меблевих товарів. 3 1 1 1
Тема 8 . Експертиза будівельних товарів. 3 1 1 1
Тема 9. Експертиза текстильних волокон,
пряжі і ниток. 4 1 1 2

Тема 10. Експертиза тканин. 3 1 1 1
Тема 11. Експертиза швейних товарів 3 1 1 1
Тема 12. Експертиза трикотажних поло-
тен і трикотажних товарів. 3 1 1 1

Тема 13. Експертиза взуттєвих матеріалів
і взуття. 4 1 1 2

Разом за змістовним модулем 1 43 10 14 19

Змістовий модуль 2. Експертиза хутряних, канцелярських,  радіоелектронних,  музичних, 
іграшкових,  для спорту і мисливства, ювілірних, галагтарейних, килимових, парфумерних 

виробів. Фотоапаратів і транспортних засобів. 

Тема 14. Експертиза хутряних напівфа-
брикатів та виробів з хутра. 4 1 1 2

Тема 15. Експертиза канцелярських това-
рів, паперів, картонів та виробів з них. 3 1 2

Тема 16. Експертиза фототоварів. 3 1 2
Тема 17. Експертиза побутових радіое-
лектронних товарів. 5 1 2 2

Тема 18. Експертиза музичних товарів. 3 1 2
Тема 19. Експертиза іграшок та ялинко-
вих прикрас. 3 1 1 1

Тема 20. Експертиза товарів для спорту
та туризму. 3 1 1 1

Тема 21. Експертиза товарів для полю-
вання та рибальства. 3 1 1 1

Тема 22. Експертиза транспортних 
засобів. 5 1 2 2

Тема 23. Експертиза ювелірних товарів. 5 1 2 2
Тема 24. Експертиза галантерейних 
виробів. 3 1 1 1



Тема 25. Експертиза килимів та килимо-
вих виробів. 3 1 1 1

Тема 26. Експертиза парфумерно-косме-
тичних виробів. 4 1 1 2

Разом за змістовним модулем 2 47 10 16 21
Усього годин 90 20 30 40

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза пластичних мас 
та виробів з них. 1

2 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза хімічних товарів. 1

3 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза скляних побуто-
вих товарів. 1

4 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза керамічних побу-
тових товарів. 1

5 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза металогосподар-
ських виробів. 1

6 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза електропобуто-
вих товарів. 2

7 Лабораторна із запитань і відповідей. Експертиза меблевих товарів. 1

8 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза будівельних 
товарів 1

9 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза текстильних 
волокон, пряжі і ниток. 1

10 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза тканин. 1
11 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза швейних товарів. 1

12 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза трикотажних 
полотен і трикотажних товарів. 1

13 Лабораторна із запитань і відповідей. Експертиза взуттєвих матеріа-
лів і взуття. 1

14 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза хутряних напів-
фабрикатів та виробів з хутра. 1

15 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза канцелярських 
товарів, паперів, картонів та виробів з них. 1

16 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза фототоварів 1

17 Лабораторна із запитань і відповідей. Експертиза побутових радіое-
лектронних товарів 2

18 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза музичних товарів. 1

19 Лабораторна із запитань і відповідей. Експертиза іграшок та ялин-
кових прикрас. 1

20 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза товарів для 
спорту та туризму. 1

21 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза товарів для полю-
вання та рибальства. 1

22 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза транспортних 
засобів. 2

23 Лабораторна   із запитань і відповідей.Експертиза ювелірних 
товарів. 2

24 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза галантерейних 
виробів. 1

25 Лабораторна  із запитань і відповідей. Експертиза килимів та кили-
мових виробів. 1

26 Лабораторна    із запитань і відповідей. Експертиза парфумерно-
косметичних виробів 1

5. Індивідуальні завдання



1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2 Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою. 
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1
Змістовий модуль 1 Експертиза  пластичних, хімічних, скляних, керамічних,   металевих,  

електропобутових, меблевих, будівельних, текстильних. швейних, трикотажних, взуттєвих товарів

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
пластичних мас та 
виробів з них.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Терміни та визначення щодо експертизи пластичних 
мас та виробів з них. Нормативні документи щодо екс-
пертизи пластичних мас та виробів з них. Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
хімічних товарів.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Особливості хімічних товарів як об’єктів експертизи: 
ідентифікація, номенклатура показників якості хімічних 
товарів та виробів з них. Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 

скляних побутових 
товарів.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Особливості скляних побутових товарів як об’єктів екс-
пертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості 
скляних побутових товарів та виробів з них. Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
керамічних побу-
тових товарів.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Особливості керамічних побутових товарів. як об’єктів 
експертизи: ідентифікація, номенклатура показників 
якості керамічних побутових товарів. та виробів з них. 
Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
металогосподар-
ських виробів.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Терміни та визначення щодо експертизи металогоспо-
дарських товарів. Нормативні документи щодо експер-
тизи металогосподарських товарів. Експертиза това-
росупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
електропобутових 

товарів.

2

Терміни та визначення щодо експертизи електропобу-
тових товарів. Нормативні документи щодо експертизи 
електропобутових товарів Експертиза товаросупровід-
них документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
меблевих товарів.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Терміни та визначення щодо експертизи меблевих това-
рів. Нормативні документи щодо експертизи меблевих 
товарів. Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
будівельних 
товарів

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Особливості будівельних товарів як об’єктів експер-
тизи: ідентифікація, номенклатура показників якості 
будівельних товарів та виробів з них. Експертиза това-
росупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
текстильних воло-
кон, пряжі і ниток.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Терміни та визначення щодо експертизи текстильних 
товарів. Нормативні документи щодо експертизи тек-
стильних товарів.. Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 

тканин.
1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Особливості тканин як об’єктів експертизи: ідентифіка-
ція, номенклатура показників якості тканин та виробів з 
них. Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
швейних товарів.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
Терміни та визначення щодо експертизи швейних   
товарів. Нормативні документи щодо експертизи швей-
них  товарів.. Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Практична  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 

трикотажних поло-
тен і трикотажних 

товарів.

1

Терміни та визначення щодо експертизи   трикотажних 
полотен і трикотажних товарів. Нормативні документи 
щодо експертизи трикотажних полотен і трикотажних 
товарів.. Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Практична із запи-
тань і відповідей. 
Експертиза взуттє-
вих матеріалів і 

взуття.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи взуттєвих 
матеріалів та взуття. Нормативні документи щодо екс-
пертизи взуттєвих матеріалів та взуття .    Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Змістовий модуль 2. Експертиза хутряних, канцелярських,  радіоелектронних,  музичних, 
іграшкових,  для спорту і мисливства, ювілірних, галагтарейних, килимових, парфумерних 

виробів. Фотоапаратів і транспортних засобів.

Практична  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
хутряних напівфа-
брикатів та виро-

бів з хутра.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи хутрових 
товарів. Нормативні документи щодо експертизи хутро-
вих товарів    Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
канцелярських 
товарів, паперів, 
картонів та виро-

бів з них.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи канцеляр-
ських товарів, паперу, картону та виробів з них. 
Нормативні документи щодо експертизи канцелярських 
товарів, паперу, картону та виробів з них.    Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
фототоварів

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи фототоварів . 
Нормативні документи щодо експертизи     фототоварів. 
Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
побутових радіое-

лектронних 
товарів

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
 Терміни та визначення щодо експертизи теле- та аудіо-
техніки. Нормативні документи щодо експертизи теле- 
та аудіотехніки..    Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
музичних товарів.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи музичних 
товарів. Нормативні документи щодо експертизи     
музичних товарів.    Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 

іграшок та ялинко-
вих прикрас.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи іграшок. 
Нормативні документи щодо експертизи іграшок.    
Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 

товарів для спорту 
та туризму.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи ітоварів для 
спорту та туризму.. Нормативні документи щодо екс-
пертизи ітоварів для спорту та туризму..    Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
товарів для полю-

вання та 
рибальства.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи товарів для  
полювання та рибальства.. Нормативні документи щодо 
експертизи товарів для полювання та рибальства..    
Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
транспортних 

засобів.

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи     транспорт-
них засобів. Нормативні документи щодо експертизи 
транспортних засобів..    Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна   із 
запитань і відпові-
дей.Експертиза 

ювелірних товарів.
2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи     ювелірних 
товарів. Нормативні документи щодо експертизи юве-
лірних товарів..    Експертиза товаросупровідних 
документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
галантерейних 

виробів.

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи     галантерей-
них виробів. Нормативні документи щодо експертизи 
галантерейних виробів.    Експертиза товаросупровід-
них документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна  із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
килимів та кили-
мових виробів

1

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи     килимів та 
килимових виробів. Нормативні документи щодо екс-
пертизи килимів та килимових виробів    Експертиза 
товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

Лабораторна    із 
запитань і відпові-
дей. Експертиза 
парфумерно-
косметичних 

виробів

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 
тератури для обговорення питань: 
  Терміни та визначення щодо експертизи      парфу-
мерно-косметичних виробів. Нормативні документи 
щодо експертизи парфумерно-косметичних виробів     
Експертиза товаросупровідних документів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 
2.Самотестування. 
3.Розв'язування запропонованих керівником курсу ситу-
аційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування

7. Результати навчання

1  Знання експертизи пластичних мас та виробів з них.
2 Знання експертизи хімічних товарів.
3 Знання експертизи скляних побутових товарів.
4 Знання експертизи керамічних побутових товарів.
5 Знання експертизи металогосподарських виробів.
6 Знання експертизи електропобутових товарів.
7 Знання експертизи меблевих товарів.
8 Знання експертизи будівельних товарів.
9 Знання експертизи текстильних волокон, пряжі і ниток.
10 Знання експертизи тканин.
11 Знання експертизи швейних товарів.
12 Знання експертизи трикотажних полотен і трикотажних товарів.
13 Знання експертизи взуттєвих матеріалів і взуття.
14 Знання експертизи хутряних напівфабрикатів та виробів з хутра.
15 Знання експертизи канцелярських товарів, паперів, картонів та виробів з них.
16 Знання експертизи фототоварів.
17 Знання експертизи побутових радіоелектронних товарів.



18 Знання експертизи музичних товарів.
19 Знання експертизи іграшок та ялинкових прикрас.
20 Знання експертизи товарів для спорту та туризму.
21 Знання експертизи товарів для полювання та рибальства.
22 Знання експертизи транспортних засобів.
23 Знання експертизи ювелірних товарів.
24 Знання експертизи галантерейних виробів.
25 Знання експертизи килимів та килимових виробів.
26 Знання експертизи парфумерно-косметичних виробів.

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)

9. Методи оцінювання
Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовний модуль 1
Тема 1 1 1

Тема 2 1 1 2

Тема 3 1 1

Тема 4 1 1 2

Тема 5 1 1

Тема 6 1 1 2

Тема 7 1 1 2

Тема 8 1 1

Тема 9 1 1 2

Тема 10 1 1

Тема 11 1 1 2

Тема 12 1 1

Тема 13 1 1 2 4
Разом 
змістовний 
модуль 1

13 1 6 2 3 25

Змістовний модуль 2
Тема 14 1 1

Тема 15 1 1 2

Тема 16 1 1

Тема 17 1 1 1 3

Тема 18 1 1

Тема 19 1 1 2

Тема  20 1 1

Тема  21 1 1 2

Тема  22 1 1

Тема  23 1 1 1 3

Тема  24 1 1

Тема  25 1 1 2



Тема  26 1 1
Разом 
змістовний 
модуль 1

13 2 6 4 25

Усього 
модуль 1 26 3 12 2 7 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій. 
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3 Комплекти індивідуальних завдань. 
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи
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Экономика, 1982
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9.  Д|нилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового 
виробництва: Навчальний посібник. -К.: Вища школа, 1995. -188 с.
10.  Данилкович А.Г. Експертиза шкіри та хутра: Навчальний посібник. -
К.:Фенікс, 2005.-234 с.
11. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р., Охмат О.А. Технологія і матеріали
виробництва шкіри: Навчальний посібник. -К: Фенікс, 2009. - 578 с.
12. Дзахмишева И. И. Товароведение и экспертиза швейних, трикотажних и 
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М. В. Блиева, Р. М. Алагирова / Под общ. ред. проф. И. И. Дзахмищевой. -
М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К0», 2012. - 346 с. 

13. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / Ю.В. Додонкин, И.А. Жебелева, В.И. Криштафович. -М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. - 272 с.
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Технологія    шкіри   та   хутра   /   О.І.    Волков, М.П.Березненко,
С.М.Березненко, Е.Є.Касьян, В.И.Бехарський та ін. -К.: Самміт-книга, 
2010.-967 с.
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16. Коломієць Т.М. Товарознавча експертиза непродовольчих товарів: 
Опорний конспект лекцій. - КДТЕУ, 2000. - 268 с
17. Коломієць Т.М., Белінська СО., Романеско О.Л. Експертиза товарів: 
Опорний конспект лекцій. - К.: КДТЕУ, 2009. -114 с
18.  Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів. -
К.: КДТЕУ, 2001.-198 с
19. Лифиц И.М. и др. Исследование непродовольственных товаров. - М.: 
Экономика, 1988. - 268 с
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Інформаційні ресурси 

1. Програмний продукт QD Professional
2. http://library.donduet.edu.ua/
3. http://minrd.gov.ua/
4. Інші інформаційні ресурси, що надаються локальною мережею 
університету.


