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Опис дисципліни
Головною метою вивчення дисципліни «Товарознавство одягово-взуттєвих

товарів»  є  опанування  студентами  знань  і  вмінь  щодо  особливостей  сучасних
потреб споживачів, асортименту, властивостей та рівня якості одягово-взуттєвих
товарів,  чинників  їх  формування  та  методів  контролю,  умов  зберігання  та
конкурентоспроможності в процесі товаропросування.

Основним завданням є формування у студентів професійних навичок таких
товарознавчих  процесів  як  аналіз  споживних  властивостей,  формування
асортименту та контроль якості.

Фахові  компетентності  програми:  здатність  визначати  та  оцінювати
характеристики  товарів  і  послуг  в  підприємницькій,  торговельній,  біржовій
діяльності,  здатність  аналізувати  інфраструктуру,  стан,  тенденції  й  напрями
розвитку ринку товарів в Україні та за кордоном, здатність обґрунтовувати вибір
номенклатури показників для оцінки якості та конкурентоспроможності товарів. 

Програмні результати навчання: оцінювати характеристики товарів і послуг у
підприємницькій,  торговельній  та  біржовій  діяльності  за  допомогою  сучасних
методів,  вміти  проводити  комплексну  товарознавчу  оцінку  якості,  вміти
ідентифікувати товари та послуги.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме: 

–  навчального  модуля  №  1  «Товарознавство  текстильних,  швейних  та
трикотажних товарів та виробів»

– навчального модуля № 2 «Товарознавство шкіряних, взуттєвих та пушно-
хутряних товарів та виробів».

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
(лекц. /
практ.)

Тема Результати навчання Завдання

1 2 3 4
Модуль 1 «Товарознавство текстильних, швейних та трикотажних товарів та виробів»

2 / 2 
Класифікація та 
характеристика 
текстильних волокон

Класифікація та характеристика текстильних
волокон.  Натуральні  волокна  рослинного
походження.  Натуральні  волокна  тваринного
походження.  Штучні  текстильні  волокна,  методи
отримання, асортимент та характеристика.

Тести,
задачі,

питання

2 / 2 
Класифікація та 
характеристика ниток
та пряжі

Класифікація  та  асортимент  ниток  і  пряжі.
Характеристика  факторів,  що  впливають  на
властивості  ниток  і  пряжі.  Дефекти  ниток  і  пряжі.
Маркування,  пакування та умови зберігання ниток і
пряжі. 

Тести,
задачі,

питання

2 / 2 

Формування 
споживних 
властивостей тканин 
у процесі 
виробництва

Характеристика видів ткацьких переплетень.
Характеристика  дефектів  ткацтва.  Формування
споживних властивостей тканин. Волокнистий склад,
будова та властивості тканин.

Тести,
задачі,

питання

4/4
Асортимент тканин 
та їх якість

Класифікація  тканин.  Класифікація
бавовняних  тканин.  Класифікація  лляних  тканин.
Класифікація  шовкових  тканин.  Класифікація
вовняних тканин. 

Тести,
задачі,

питання

Швейні товари
Формування споживних властивостей одягу в

процесі  виготовлення.  Типологія  населення  та
проектування одягу. Класифікація та характеристика



групового  асортименту  швейних  виробів.
Характеристика  основного  асортименту  основних
класів  одягу.  Контроль  якості  швейних  виробів.
Сортність швейних виробів. Характеристика дефектів
виробів. Маркування та упакування швейних виробів.

Трикотажні товари

Характеристика  трикотажних  переплетень.
Асортимент  трикотажних  товарів.  Характеристика
асортименту трикотажних виробів. Вимоги до якості
трикотажних  товарів.  Маркування,  пакування  та
зберігання трикотажних товарів. 

Неткані
матеріали  та  якість
текстильних
матеріалів

Виробництво нетканих полотен. Класифікація
і  асортимент  нетканих  полотен.  Якість  текстильних
матеріалів.  Маркування,  пакування  та  зберігання
тканин

Змістовий модуль 2. «Товарознавство шкіряних, взуттєвих та пушно-хутряних товарів та
виробів»

2/2

Асортимент та 
споживні властивості
натуральних шкір 
для виготовлення 
взуття

Загальна  характеристика  взуттєвих
матеріалів,  їхня класифікація.  Склад та властивості
шкір різних способів дублення. Характеристика шкір
для  низу,  верху  та  внутрішніх  частин  взуття.  Види
дефектів взуттєвих матеріалів та їх вплив на якість
взуття

Тести,
задачі,

питання

4/4

Асортимент та 
споживні властивості
штучних шкір для 
виготовлення взуття

Класифікація та характеристика асортименту
штучних та синтетичних матеріалів для верху і низу
взуття. Переваги та недоліки штучних та синтетичних
матеріалів порівняно з натуральною шкірою. 

Тести,
задачі,

питання

4/4
Класифікація та 
асортимент 
шкіряного взуття

Класифікація та характеристика асортименту
шкіряного  взуття  за  різними  ознаками.
Характеристика  споживних  властивостей  взуття.
Методи  кріплення  низу  взуття,  їх  переваги  та
недоліки.  Маркування,  пакування  та  зберігання
взуття

Тести,
задачі,

питання

4/4
Гумові взуттєві 
товари

Методи  виготовлення  гумового  взуття.
Класифікація  та  характеристика  асортименту
гумового  взуття.  Вимоги  та  оцінка  якості  гумового
взуття. Маркування, пакування, зберігання. 

Тести,
задачі,

питання

4/4
Валяні взуттєві 
товари

Сировина для виготовлення валяного взуття.
Технологія  виготовлення  взуття.  Асортимент
валяного  взуття.  Оцінка  якості  взуття.  Маркування,
пакування та зберігання взуття. 

Тести,
задачі,

питання

Хутрово-хутряні 
товари

Класифікація та характеристика асортименту
хутрово-хутряних  напівфабрикатів.  Види  хутряних
напівфабрикатів.  Вироби  з  хутрово-хутряних
напівфабрикатів.

Овчинно-шубні 
товари

Виробництво  хутряних  та  овчинно-шубних
виробів.  Принципи  сортування  напівфабрикату.
Вимоги  до  якості  хутряних  та  овчинно-шубних
виробів. Особливості зберігання
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товарів.  –  2017.  –  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
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6. http://www.codexalimentarius.org     –  Інформаційний  портал  стандартів  та

нормативних актів щодо якості товарів 

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

оцінюються на 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 таким чином:

Види оцінювання % від остаточної оцінки
Опитування під час занять – усно 40
Модуль 1 (теми 1-6) – модульна 
контрольна робота 

30

Модуль 2 (теми 7-10) – модульна 
контрольна робота 

30

Екзамен (теми 1-10) – теоретичні 
питання, тести, завдання 

60

Шкала оцінювання студентів

ECTS Бали Зміст
A 90-100 відмінно
B 82-89 добре
C 74-81 добре
D 64-73 задовільно

http://www.codexalimentarius.org/
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/909/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B3%D1%80.2012,%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/909/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B3%D1%80.2012,%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/909/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B3%D1%80.2012,%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/26727/1/2011%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20202%D0%9B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/26727/1/2011%20%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20202%D0%9B%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
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http://elibrary.donnuet.edu.ua/1172/1/2017_KL_Voloshyna_TNT2_bac.pdf


E 60-63 достатньо
FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання
F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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