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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Проектне навчання з курсу
«Товарний консалтинг»
Місце у
Пререквізити:
структурноТоварний консалтинг
логічній схемі Постреквізити:
Технології упакування товарів і тара
підготовки
Мова
Українська
викладання
Статус дисципліни – обов’язкова
Курс/семестр вивчення
3 курс, 6 семестр
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість
1/
модулів
1
Денна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр 30.
- лекції: - практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 12
- самостійна робота: 18
- вид підсумкового контролю: ПМК
Заочна форма навчання
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр 30
- лекції: 1 семестр - практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 4
- самостійна робота: 1 семестр 26
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр ПМК
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна
дисципліна, програмні результати навчання
Мета навчальної дисципліни «Проектне навчання з курсу «Товарний
консалтинг»» є опанування студентами вмінь із збору, систематизації та аналізу
інформації щодо потреб споживачів, асортименту, властивостей та рівня якості
непродовольчих товарів різних груп, чинників їх формування, методів
контролю, умов зберігання конкурентоспроможності цих виробів на ринку та
отримані висновки оформляти у вигляді наукової роботи
Програмні результати навчання
 Застосовувати набуті знання для
виявлення,
постановки
та
вирішення завдань за різних
практичних
ситуацій
в
підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності (ПР02);
 Використовувати
сучасні
комп’ютерні і телекомунікаційні
технології
обміну
та
розповсюдження
професійно
спрямованої інформації у сфері
підприємництва,
торгівлі
та
біржової діяльності (ПР04);
 Оцінювати характеристики товарів
і послуг у підприємницькій,
торговельній
та
біржовій
діяльності за допомогою сучасних
методів (ПР15);
 Знати
нормативно-правове
забезпечення
діяльності
підприємницьких, торговельних та
біржових структур і застосовувати
його на практиці (ПР16);
 Вміти
вирішувати
професійні
завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та
біржових структур і розв’язувати
проблеми у кризових ситуаціях з
урахуванням
зовнішніх
та
внутрішніх впливів(ПР17).









Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Здатність визначати та оцінювати
характеристики товарів і послуг в
підприємницькій,
торговельній,
біржовій діяльності (СК05);
Здатність здійснювати діяльність з
дотриманням
вимог
нормативноправових
документів
у
сфері
підприємницької,
торговельної
та
біржової діяльності(СК06);
Здатність
визначати
споживні
властивості, кількісний та якісний
склад,
технічні
характеристики
продукції, які дозволяють однозначно
ідентифікувати
класифікаційну
приналежність продукції(СК 11);
Здатність брати участь в розробці
проектів стандартів, методичних та
нормативних
матеріалів,
технічної
документації і в практичній реалізації
розроблених проектів та програм;
здійснювати контроль за дотриманням
встановлених вимог, діючих норм,
правил і стандартів(СК 12).

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Відповідає програмі навчальної дисципліни «Товарний консалтинг»

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

2. -

-

Тема
Оформлення
проектного
продукту

4. -

Тема
Оцінювання
проектного
продукту

5. -

Разом

-

Завдання
самостійної
роботи в розрізі
тем

Кількість
годин

Назва теми та
питання
семінарського,
практичного або
лабораторного
заняття
Модуль 1
Відвідування
занять;
та
планування
контроль
досліджень
Відвідування
занять;
та
планування
контроль
досліджень
Відвідування
занять;
та
планування
контроль
досліджень
Відвідування
занять;
оформлення
результатів
роботи;
захист
проекту
Відвідування
занять;
оформлення
результатів
роботи;
захист
проекту

Кількість
годин

Назва теми
(лекції) та
питання теми
(лекції)

Кількість
годин

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4 Тематичний план навчальної дисципліни «Товарний консалтинг»

2

Обрання
проекту
складання
досліджень

2

Пошук та обрабка
інформаційних
джерел

4

2

Виконання
досліджень
обраною темою

4

теми 4
та
плану

за

2

Оформлення
4
результатів проекту

2

Захист проекту

10

6

4

20

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів
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Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної
дисципліни «Проектне навчання з курсу «Товарний консалтинг»
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-5) всього, в т.ч.:
60
20
Аналітично-пошукова діяльность
30
Дослідна діяльність
10
Оформлення проектного продукту
Захист проекту
40
ПМК
100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Проектне навчання з курсу «Товарний консалтинг»»

Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90–100
А
82–89
В
74–81
С
64–73
D
60–63
Е
35–59

FX

0–34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю проведення
повторного підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни та
проведенням підсумкового контролю
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Дистанційний курс «Проектне навчання з курсу «Товарний консалтинг»
доступний
за
електронною
адресою
http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1585.

