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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

 показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ОПП, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

денної форми навчання – 17 

заочної форми навчання – 17 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

нормативна 

 

Модулів - 5 

 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів - 7  

Спеціальність  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

  

2021- й 2022- й 

Загальна кількість годин 

денна форма навчання – 510 

год.  

заочна форма навчання – 510 

год. 

Семестр  

4-й, 5-й, 6-й, 

7-й, 8-й 

4-й, 7-й, 8-й 

 

 

Тижневих годин 

 для денної форми навчання: 

- аудиторних – 4,0 

- самостійної роботи 

студента – 3,5 

 

ОПП «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

 

Освітній ступінь:  

бакалавр 

Лекції  

136 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

72 год. 12 год. 

Лабораторні  

72 год. год. 

Самостійна робота 

230год. 484 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

4 семестр – залік;  

5 семестр – залік;  

6 семестр – екзамен; 

7 семестр – залік;  

8 семестр –  екзамен. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 1,3 

для заочної форми навчання – 0,10.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування системи знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів: 

номенклатури асортименту, споживних властивостей і рівня якості товарів, 

чинників їхнього формування, методів контролю, умов зберігання і 

транспортування. 

Завдання дисципліни: 

- засвоїти категорії, положення теорії товарознавства непродтоварів;  

- здобути практичні навички в формуванні асортименту, ідентифікації 

товарів, контролі їх якості;  

- навчитись застосовувати отримані теоретичні знання в практичній 

товарознавчій діяльності. 

В результаті вивчення курсу студент повинен 

знати: 

- категорії, поняття, терміни, їх визначення в структурі товарних груп 

непродтоварів; 

- класифікаційні ознаки, групи, інші градаційні рівні конкретних непродтоварів; 

- фактори формування потреб споживачів у непродтоварах, функції товарів; 

- вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості 

непродовольчих товарів; 

- фактори формування споживних властивостей, асортименту і якості 

непродовольчих товарів у сфері виробництва; 

- асортимент непродтоварів, їх види і різновиди, конструктивні особливості; 

- споживні властивості, параметри показників якості непродтоварів; 

- нормативні документи, методи випробувань і контролю якості непродтоварів; 

- вимоги до маркування, пакування, транспортування та зберігання 

непродовольчих товарів; 

- правила користування та догляду за непродовольчими товарами на стадії 

експлуатації. 

вміти: 

- ідентифікувати непродовольчі товари за класифікаційними ознаками; 

- формувати структуру асортименту непродовольчих товарів; 

- визначати виробників товарів за особливостями маркування; 

- визначати споживчі переваги різних асортиментних груп непродтоварів; 

- користуватися інструктивними та нормативними документами, які 

регламентують якість непродовольчих товарів; 

- використовувати органолептичні та інструментальні методи оцінки якості 

непродовольчих товарів; 

- проводити комплексну оцінку якості непродовольчих товарів; 

- ідентифікувати товар, використовуючи органолептичні, фізико-хімічні та інші 

методи; 

- здійснювати відбирання проб для визначення якісних характеристик 

непродовольчих товарів; 

- визначати якість непродтоварів на різних етапах товаропросування; 

- контролювати дотримання режимів зберігання непродовольчих товарів. 
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Дисципліна «Товарознавство: непродовольчі товари» посідає важливе місце 

серед навчальних курсів, які вивчають студенти спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Сформовані компетентності з 

дисципліни допоможуть на практиці освоїти посади керівників виробничо-

торговельних підприємств, інспектора управління захисту прав споживачів, а 

також для подальшого навчання в магістратурі. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

4 семестр 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТОВАРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Тема 1.  Склад, властивості, класифікація пластичних мас 

Визначення пластмас. Полімери як основна складова частина пластмас. 

Полімери лінійні, розгалужені, сітчасті; гомо- і гетеро ланцюгові. Пластичні маси: 

склад, характеристика компонентів; властивості, галузі застосування. 

Класифікація пластичних мас. Характеристика основних видів полімерів і 

пластмас на їхній основі, які застосовуються у виробництві побутових товарів.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

 

Тема 2. Асортимент та якість виробів з пластмас 

Сучасні напрямки формування асортименту товарів із пластмас. Класи-

фікація і характеристика асортименту товарів із пластмас (господарських, 

галантерейних, культурно-побутових) за основними ознаками. Оцінка якості 

товарів із пластмас. Вимоги до товарів цієї групи: загальні (функціональні, 

ергономічні, естетичні, надійності безпеки); специфічні. Способи розпізнавання 

пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Методи випробування товарів із пластмас. 
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

 

Тема 3. Клеючі товари 

Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв природних 

(рослинного та тваринного походження), синтетичних (на основі 

термопластичних і термореактивних смол), гумових і мінерального походження. 

Застосування клеїв. Переваги і недоліки окремих груп та видів, вимоги до якості, 

показники якості і методи їхнього визначення. 

Література: [2], [32], [33], [34], [36], [39], [48], [57], [71].  

Тема 4. Лакофарбові товари 

Лакофарбові товари. Класифікація, характеристика складових компонентів 

(природа, властивості, особливості застосування). Характеристика асортименту, 

властивості і призначення оліф натуральних та штучних. Лаки, їхня класифікація і 

характеристика асортименту смоляних, асфальтобітумних, ефіроцелюлозних і 

масляних лаків. Споживні властивості та призначення лаків. Фарби: склад, 

характеристика асортименту масляних, емалевих, водоемульсійних, клейових 

фарб, ґрунтовок і шпатлівок, споживні властивості та застосування. 
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Література: [2], [32], [33], [34], [36], [39], [48], [57], [71].  
 

Тема 5. Мийні засоби 

Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. Характеристика 

асортименту,
 
споживних властивостей, особливостей застосування. Синтетичні 

мийні засоби (СМЗ), переваги і недоліки в порівнянні з милом, застосування СМЗ. 

Показники якості СМЗ і методи їхнього визначення. Допоміжні засоби для 

прання: відбілюючі, підсинюючі, підкрохмалюючі, антистатичні засоби, 

пом’якшувачі води, кондиціонери.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [39], [48], [57], [71].  

 

Тема 6. Скляні побутові товари 

Загальні поняття про силікати. Скляні побутові товари. Загальні відомості 

про скло. Склад скла різного призначення та його класифікація. Класифікація та 

показники споживних властивостей скляних побутових товарів. Фактори 

формування споживних властивостей і асортименту скляних товарів. Основи 

виробництва скловиробів. Основні стадії виготовлення скляних виробів. 

Підготовка сировинних матеріалів, складання шихти, варіння скломас, 

виробництво скловиробів, декоративна обробка. Дефекти побутових скляних 

виробів. Асортимент скляного побутового посуду. Класифікація та 

характеристика асортименту столового посуду. Асортимент посуду для 

приймання їжі, для подачі їжі та напоїв. Особливості асортименту посуду з 

кришталю. Асортимент господарського посуду. Посуд для консервування і 

тривалого зберігання харчових продуктів. Кухонний посуд із термостійкого скла і 

ситалового скла. Якість побутового скляного посуду та його зберігання. 

Маркування скловиробів. 
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

 

Тема 7. Керамічні побутові товари 

Керамічні побутові товари. Загальні відомості про кераміку. Класифікація 

кераміки. Кераміка груба і тонка. Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основний 

вид кераміки побутового призначення. Класифікація і показники споживних 

властивостей керамічних побутових товарів. Фактори формування споживних 

властивостей і асортименту керамічних побутових товарів. Матеріали, які 

використовуються у виробництві керамічних виробів. Класифікація та 

характеристика матеріалів для виробництва черепка, барвників і декорування. 

Властивості цих матеріалів та їхній вплив на споживні властивості керамічних 

виробів. Основи виробництва керамічних побутових товарів. Основні стадії 

виробництва керамічних виробів. Асортимент керамічних побутових виробів. 

Класифікація асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками. 

Характеристика асортименту фарфоро-фаянсового посуду (чайного, кавового і 

столового посуду). Гончарні і майолікові вироби. Якість побутових керамічних 

товарів та їх зберігання. Маркування та пакування керамічних виробів. 
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  
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Тема 8. Чинники, що впливають на формування споживних 

властивостей металогосподарських товарів 
Фактори, які впливають на формування споживних властивостей, асортимент 

і якість МГТ. Метали та їх сплави. Основи виробництва МГТ. Способи 

виробництва заготівок: литтям, обробки тиском (прокатка, волочіння, кування, 

штампування, ротаційне витягування). Обробка заготівок різанням, термічна і 

хіміко-термічна обробка. Корозія металевих виробів і способи захисту від неї. 

Збирання складаних деталей. Декоративна обробка МГТ. Дефекти виготовлення 

МГТ, їх характеристика та вплив на якість.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

 

Тема 9. Металевий посуд  

Асортимент металевого посуду. Класифікація і показники споживних 

властивостей металевого посуду. Вплив вихідних матеріалів, конструкції, 

способів виготовлення, обробки і декорування на споживні властивості 

металевого посуду. Класифікація металевого посуду за видами сплавів, способами 

виготовлення, характером обробки поверхні, видами покриття, декорування. 

Сталево-емальований посуд: класифікація і характеристика асортименту. Посуд із 

легованої (нержавіючої) сталі, його асортимент і перспективи розвитку. 

Характеристика асортименту сталевого чорного, фарбованого, луженого і 

оцинкованого посуду. Асортимент чавунного посуду. Алюмінієвий посуд. 

Класифікація асортименту посуду з пластичних і ливарних алюмінієвих сплавів.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

   

Тема 10. Ножові вироби і столові прибори 

Матеріали, які використовують для їх виготовлення, особливості 

виробництва, обробки, декорування. Класифікація, характеристика асортименту 

ножів столових, буфетних, кабінетних, господарських, ремісничо-промислових, 

мисливських, гастрономічних. Ножі складані. Особливості споживних 

властивостей і вимог до якості ножів різного призначення. Ножиці, їхня 

класифікація, асортимент, вимоги до якості. Столові прибори: матеріали, які 

застосовують для їх виготовлення, особливості виробництва і декорування. 

Класифікація, асортимент і споживні властивості столових приборів.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  

Тема 11. Інструментальні товари 

Інструментальні товари. Загальні вимоги для цієї групи товарів, їх споживні 

властивості. Матеріали, які застосовують для їх виробництва, особливості 

виробництва, обробки поверхні. Класифікація інструментальних товарів для 

обробки деревини. Класифікація, характеристика асортименту інструментів для 

обробки металів. Конструктивні особливості інструментів ручного призначення. 

Класифікація, характеристика асортименту монтажного і вимірювального 

інструменту. Набори інструментів. Показники якості інструментів різного 

призначення.  
Література: [2], [32], [33], [34], [36], [48], [57], [71].  
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Тема 12. Будівельні матеріали 

Класифікація будівельних товарів за призначенням, походженням, складом, 

видом сировини й іншими ознаками. Природні камяні матеріали: види, 

застосування у будівництві. Мінеральні в’яжучі речовини (МВР). Значення МВР у 

будівництві, їхня класифікація, основи виробництва, формування асортименту та 

якості в процесі виробництва. Повітряні в’яжучі речовини, їхній склад і 

особливості фізико-хімічних процесів твердіння. Застосування повітряних 

в’яжучих речовин. Гідравлічні в’яжучі речовини: особливості їхнього складу та 

фізико-хімічних процесів твердіння. Застосування гідравлічних в’яжучих 

речовин. Сухі будівельні суміші. 

Класифікація та характеристика асортименту будівельних матеріалів і 

виробів із скла: листове скло та склопакети, скляні пустотілі блоки, матеріали та 

вироби для обличкування та оздоблення, тепло- і звукоізоляційні матеріали. 

Класифікація та характеристика асортименту керамічних будівельних 

матеріалів і виробів: керамічна цегла, керамічні плитки, черепиця, санітарно-

технічні вироби тощо. Класифікація та характеристика асортименту металевих 

будівельних матеріалів і виробів: конструкційні, кріпильні, покрівельні, 

санітарно-технічні вироби. 

Класифікація та характеристика асортименту будівельних матеріалів і 

виробів із деревини: матеріали для стін, перегородок, перекриття; покрівельні 

матеріали; матеріали для підлоги; матеріали для облицювання і оздоблення; 

столярні вироби тощо. 

Будівельні матеріали і вироби на основі полімерів: класифікація і 

характеристика асортименту конструкційних, підлогових, покрівельних, 

санітарно-технічних матеріалів та виробів, труб тощо. 

Класифікація і характеристика асортименту будівельних оздоблювальних 

матеріалів на основі паперу та волокнистих матеріалів. Види, застосування та 

маркування шпалер та лінкрусту. 

Теплоізоляційні будівельні матеріали: класифікація і характеристика 

асортименту. Органічні, неорганічні ізоляційні матеріали: різновиди й 

застосування. 
Література: [2], [4], [5], [13], [21], [32], [34], [36], [58], [59],  [71]. 

 

5 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕЛЕКТРОТОВАРИ ТА МЕБЛЕВІ ТОВАРИ 

Тема 13. Кабельні та електроустановочні вироби 

Класифікація електропобутових товарів. Кабельна продукція: матеріали 

виготовлення, класифікація, будова, маркування, асортимент, вимоги до якості.  

Електроустановочні вироби: класифікація, асортимент, матеріали виготовлення. 

Патрони: типи, будова, асортимент, вимоги до якості. Вимикачі і перемикачі: 

типи, будова, асортимент, вимоги до якості, особливості будови і застосування 

пакетних перемикачів. Штепсельні з’єднання: асортимент, типи контактних 

механізмів, вимоги до якості. Запобіжники: асортимент, будова приладів 

одноразової і багаторазової дії, вимоги до якості. Додаткове електричне 
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обладнання: монтажні щити, коробки монтажні, ізолятори. Асортимент, будова, 

призначення, вимоги до якості. 
Література: [20], [21], [32], [34], [36], [65]. 
 

Тема 14.  Товари для освітлення 

Загальна класифікація джерел світла. Класифікація, будова та групова 

характеристика асортименту ламп розжарювання. Класифікація, будова та 

групова характеристика асортименту люмінесцентних ламп. Класифікація, 

будова, групова характеристика асортименту світлодіодних ламп. Класифікація та 

групова характеристика асортименту електроосвітлювальної арматури. Вимоги до 

якості електроосвітлювальних приладів. Вимоги до маркування 

енергоефективності електроосвітлювальних приладів 
Література: [20], [21], [32], [34], [36], [65]. 

 

Тема 15. Електронагрівальні прилади 
Нагрівальні прилади: види нагрівання, принцип роботи нагрівників. 

Електронагрівники відкритого і закритого типу: будова, техніко-експлуатаційні 

характеристики, вимоги до якості. Інфрачервоні нагрівники: принцип дії, будова, 

асортимент, класифікація, вимоги до якості. Стаціонарні і переносні 

електроплити, жарові шафи, духовки, мікрохвильові печі: асортимент, 

класифікація, будова, принцип нагрівання їжі, матеріали виготовлення, вимоги до 

безпеки та безпечності експлуатації. Інші прилади для термічної обробки 

харчових продуктів: хлібопекарні, тостери, ростери, фритюрниці: асортимент, 

будова, принцип роботи, властивості, вимоги до якості та безпечності 

експлуатації. Прилади для приготування напоїв і підігрівання води: кавоварки, 

чайники, бойлери. Асортимент, класифікація, будова, принцип роботи, 

властивості, вимоги до якості та безпечності експлуатації. Прилади для 

прасування текстильних матеріалів: електропраски і прасувальні машини. 

Класифікація, асортимент, будова, принцип роботи, вимоги до якості та 

безпечності експлуатації. Прилади для опалювання приміщень. Будова, елементи 

автоматики, техніко-експлуатаційні показники, характеристика асортименту, 

вимоги до якості та безпечності експлуатації. Тенденції формування асортименту. 
Література: [20], [21], [27], [32], [34], [36], [65]. 

 

Тема 16. Побутові електричні машини 

Побутові холодильники. Споживні властивості приладів. Принцип роботи 

холодильних агрегатів. Класифікація холодильників. Компресійні холодильники: 

асортимент, класифікація, будова холодильного агрегату однокамерного 

холодильника, характеристика процесів, що відбуваються в холодильному 

агрегаті, вимоги до якості та безпечності експлуатації. Адсорбційно-дифузійні 

холодильники: будова холодильного агрегату, характеристика процесів, що 

відбуваються в холодильному агрегаті, функціональні показники, характеристика 

асортименту, вимоги до якості та безпечності експлуатації. Термоелектричні 

холодильники: будова, принцип роботи, асортимент, вимоги до якості та 

безпечності експлуатації. 

Побутові пральні машини. Суть процесів, які відбуваються під час прання 

виробів з текстильних матеріалів. Класифікація пральних машин, будова, 
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конструктивне виконання, технічні показники, вимоги до якості та безпечності 

експлуатації. Система маркування пральних машин за енергоспоживанням, 

ступенем виконання основних операцій.  

Прилади для прибирання приміщень. Асортимент, класифікація, будова 

пилососів. Аеродинамічні параметри як визначальний фактор формування 

експлуатаційних показників цих приладів. Вимоги до якості та безпечності 

експлуатації. 

Кухонні електромеханічні прилади. Загальна характеристика, призначення, 

асортимент і класифікація. Споживні властивості приладів з індивідуальним та 

універсальним приводом. Вимоги до якості та безпечності експлуатації. 

Прилади для створення і підтримання мікроклімату в приміщенні та системи 

кондиціонування повітря: класифікація, асортимент, будова, принцип роботи, 

вимоги до якості та безпечності експлуатації. 
Література: [20], [21], [27], [32], [34], [36], [65]. 

 

Тема 17. Фактори формування споживних властивостей меблів 

Характеристика деревини й матеріалів, які використовуються у виробництві 

меблів. Будова, склад, властивості й дефекти деревини. Класифікація і 

характеристика основних порід деревини, застосування.  

Асортимент та якість деревинних матеріалів і напівфабрикатів. 

Характеристика асортименту і якості металевих, текстильних, шкіряних і 

шкіроподібних матеріалів для меблів й тих, що застосовуються для настилання, 

оздоблення, декорування і склеювання. Меблева фурнітура.  
Література: [3], [21], [32], [34], [36]. 

 

Тема 18. Характеристика асортименту і вимоги до якості меблів 

Класифікація меблів за призначенням й застосуванням матеріалів, 

конструкцією. Основи виробництва та формування асортименту споживних 

властивостей столярних меблів, гнуто-клеєних, гнутих, плетених меблів із 

металевим каркасом, меблів на основі пластмас. Характеристика асортименту і 

вимоги до якості меблів. 
Література: [3], [21], [32], [34], [36]. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕКСТИЛЬНІ ТОВАРИ 

Тема 19. Текстильні волокна 

Волокна як фактор формування властивостей текстильних виробів. 

Класифікація текстильних волокон. Сучасне уявлення про волокна. Вплив 

хімічного складу та будови волокон на їх властивості. Природні волокна. Загальні 

поняття про природні волокна. Рослинні волокна. Бавовна, її хімічний склад, 

побудова. Властивості бавовняних волокон. Луб’яні волокна. Льон, первинна 

переробка, хімічний склад, будова. Властивості лляних волокон. Волокна 

тваринного походження. Вовна. Класифікація вовни за джерелами отримання. 

Типи і види волокон вовни. Хімічний склад, будова волокон вовни, їхній вплив на 

властивості виробів. Натуральний шовк. Хімічний склад, будова, властивості та 
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використання натурального шовку. Хімічні волокна, загальні поняття. Штучні 

волокна. Формування властивостей волокон у процесі одержання. Властивості 

віскозних, ацетатних, мідноаміачних волокон та галузі використання. Мінеральні 

волокна: силікатні, металеві. Особливості виробництва, властивості, асортимент. 

Синтетичні волокна: загальні поняття та способи отримання. Властивості 

поліамідних, поліефірних, поліакрилонітрильних, полівінілхлоридних, 

полівінілспиртових, поліетиленових, поліпропіленових волокон. Галузі 

використання синтетичних волокон. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

Тема 20. Текстильні нитки та пряжа 

Нитки й пряжа як чинник формування властивостей текстильних виробів. 

Загальні вимоги до текстильних ниток та пряжі. Формування структури 

текстильних ниток у процесі прядіння і скручування. Текстильні нитки: 

класифікація й асортимент, будова і властивості, дефекти.  
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

Тема 21. Ткацькі переплетення 

Формування властивостей тканин у процесі ткацтва. Характеристика 

підготовчих операцій до ткацтва. Підготовка до ткацтва ниток основи та утоку. 

Загальні операції процесу формування тканин. Класифікація та характеристика 

ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

Тема 22. Обробка тканин 

Формування властивостей тканин у процесі оброблення, оздоблювання. 

Операції оброблення та оздоблювання тканин для поліпшенні властивостей та 

збільшенні терміну служби. Підготовчі операції оздоблювання, їхні особливості 

для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Операцій опалювання, 

розшліхтовування, відбілювання, мерсеризації, карбонізації. Фарбування і 

друкування тканин, загальні вимоги до барвників, характеристика стійкості 

пофарбування тканин до дії основних факторів. Способи нанесення друкованих 

візерунків на текстильний матеріал (машинний і ручний друк). Особливості 

кінцевої обробки тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види обробок 

тканин: малозминальна, малоусадочна, водонепроникна, вплив на їх властивості. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

Тема 23. Класифікація і характеристика асортименту бавовняних тканин 

Бавовняні тканини. Класифікація, загальна характеристика асортименту 

білизняних, платтяно-сорочкових, костюмно-пальтових, плащових, підкладкових, 

меблево-декоративних та тикових тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 
 

Тема 24. Класифікація і характеристика асортименту лляних тканин 

Лляні тканини. Класифікація, загальна характеристика асортименту 

білизняних, платтяно-костюмних, меблево-декоративних та докладних тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 
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Тема 25. Класифікація та характеристика асортименту тканин з 

шовкових, штучних та синтетичних ниток і пряжі 

Тканини з шовкових, штучних та синтетичних ниток і пряжі. Класифікація та 

характеристика асортименту окремих груп. Характеристика асортименту 

платтяних та платтяно-костюмних тканин з шовкових ниток і пряжі; з шовкових 

ниток з іншими видами волокон; зі штучних ниток і пряжі; зі штучних ниток та 

інших видів сировини; з синтетичних ниток і пряжі; з синтетичних ниток та інших 

видів волокон. Характеристика асортименту сорочкових, костюмних, плащових, 

підкладкових тканин та меблево-декоративних тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 
 

Тема 26. Класифікація і характеристика асортименту вовняних тканин 

Вовняні тканини. Сировина для виробництва вовняних тканин. Класифікація 

вовняних тканин. Характеристика асортименту платтяних, костюмних та 

пальтових вовняних тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

Тема 27. Якість тканин 

Вимоги до якості та оцінка якості тканин. Визначення сортності тканин. 

Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин. 
Література: [17], [28], [35], [36]. 

 

6 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. КИЛИМИ, ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ 

Тема 28. Килими 

Килими, особливості їх виробництва, класифікація, характеристика 

асортименту, вимоги до якості. 
Література: [26], [28], [35], [36]. 

 

Тема 29. Фактори, які впливають на формування споживних 

властивостей, асортименту і якості одягу 
Матеріали для виготовлення одягу як фактор формування властивостей. 

Класифікація матеріалів для одягу. Основні матеріали: тканини та нові види 

текстильних матеріалів: неткані матеріали, штучне хутро, плівкові матеріали, 

матеріали з плівковим покриттям, штучні шкіри. Підкладкові та прикладні 

матеріали, теплоізоляційні, з’єднувальні та фурнітура. Формування властивостей 

одягу в процесі виготовлення. Проектування одягу промислового виробництва. 

Конструювання і пошиття одягу. Підготовка виробництва: вхідний контроль 

матеріалів, конфекціонування, розрахунок дефектів тканин, розкладка деталей 

одягу. Розкрійне виробництво, основні операції. Способи з’єднання деталей. 

Волого-теплова обробка одягу, основні параметри, їхній вибір залежно від 

властивостей тканин. Кінцева обробка одягу. Дефекти одягу/ 
Література: [12], [35], [36]. 

 

Тема 30. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до якості 

одягу  
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Класифікація одягу. Асортимент швейних товарів. Характеристика 

асортименту таких класів одягу: побутовий, спортивний, спеціальний, відомчий. 

Номенклатура показників якості одягу, порядок оцінки їх якості, правила 

приймання, методи контролю якості, визначення сорту одягу. Маркування, 

пакування, транспортування та зберігання одягу. 
Література: [12], [35], [36]. 
 

Тема 31. Асортимент трикотажних полотен 

Загальні поняття про трикотаж. Класифікація трикотажних переплетень. 

Основні види кулірних та основов’язаних полотен. Обробка трикотажних 

полотен. Властивості трикотажних полотен. 
Література: [6], [9], [12], [35], [36]. 

  

Тема 32. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до якості 

трикотажних виробів 

Класифікація трикотажних товарів. Асортимент трикотажних товарів. 

Характеристика асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, 

рукавичкових товарів та шарфів. Вимоги до якості трикотажних товарів. Правила 

приймання, визначення сортності трикотажних товарів. Маркування, пакування, 

транспортування та зберігання трикотажних виробів. 
Література: [6], [9], [12], [35], [36]. 

 

Тема 33. Натуральні шкіри 

Натуральна шкіра. Характеристика шкіряної сировини, її види. Будова та 

топографія шкіри. Особливості шкір різних тварин (великої рогатої худоби, 

свинячих, кінських, козячих, овечих). Фактори якості шкір: консервування, 

переддубильні, дубильні процеси виробництва та опорядження. Властивості шкір 

різних способів дублення (хромового, танідного, цирконієвого, титанового, 

жирового, комбінованого та ін.). Обробка шкір. Види покривного фарбування 

(казеїнове, нітроцелюлозне, емульсійне, поліуретанове та ін.), їхні властивості. 

Основні види опорядження хромових шкір, їхній вплив на споживні властивості 

взуття. Споживні властивості вичинених шкір: хімічний склад, мікроструктура, 

фізико-механічні показники. Класифікація та асортимент натуральних шкір для 

низу, деталей верху, підкладки взуття. Сортування вичинених шкір. Види 

дефектів, причини виникнення, їхній вплив на якість взуття. Маркування, 

пакування, зберігання шкір.  
Література: [1], [16], [32], [35], [36]. 

 

Тема 34. Штучні і синтетичні матеріали для виготовлення взуття 
Штучні та синтетичні взуттєві матеріали. Переваги та недоліки штучних та 

синтетичних матеріалів порівняно з натуральною шкірою. Матеріали, які 

використовуються для виробництва штучних та синтетичних шкір. Натуральні та 

синтетичні каучуки, латекси, їхні властивості, застосування. Гума, основні 

інгредієнти, їхній вплив на властивості. Вулканізація, її сутність. 

Класифікація штучних та синтетичних взуттєвих матеріалів. Асортимент 

штучних та синтетичних матеріалів для низу взуття. Гума для низу взуття: види і 
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марки, особливості структури, призначення. Поліуретан, полівінілхлорид, 

термоеластопласти, їхні властивості, призначення. 

Асортимент, властивості та призначення штучних та синтетичних матеріалів 

для верху взуття: з каучуковим, полівінілхлоридним, нітроцелюлозним, 

поліамідним, поліуретановим покриттями по текстильній, трикотажній, нетканій 

основі. Властивості синтетичної шкіри. Асортимент штучних та синтетичних 

матеріалів для деталей підкладки та проміжних деталей взуття. 

Текстильні взуттєві матеріали (тканини, трикотажні полотна, штучне хутро, 

неткані матеріали), їхні властивості, особливості застосування. Сортування, 

маркування, пакування, зберігання штучних та синтетичних взуттєвих матеріалів. 
Література: [1], [16], [32], [35], [36]. 

 

Тема 35. Формування споживних властивостей шкіряного взуття в 

процесі виробництва 

Формування споживних властивостей шкіряного взуття у процесі 

конструювання та виробництва; моделювання та проектування. Взуттєві копили, 

види, розміри, повноти, фасони. Розкроювання взуттєвих матеріалів. Деталі верху 

та низу взуття (зовнішні, внутрішні, проміжні). Обробка деталей. Складання 

заготівки, види строчок, вимоги до їхньої якості. Декорування деталей, їхній 

вплив на категорію складності взуття. Формування заготівки (обтяжно-затяжне, 

беззатяжне), його вплив на збереження форми взуття у процесі носіння. 

Прикріплення низу взуття. Класифікація методів кріплення. Властивості взуття 

при застосуванні різних засобів кріплення. Прикріплення каблуків, 

опоряджування взуття. 
Література: [1], [16], [32], [35], [36]. 

 

Тема 36. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до якості 

шкіряного взуття 

Асортимент шкіряного взуття. Класифікація асортименту взуття за різними 

ознаками. Характеристика асортименту побутового взуття: повсякденного, 

модельного, для людей літнього віку, для молоді, для дітей, для різних сезонів. 

Взуття з юхтових, хромових, штучних та синтетичних шкір, текстильних 

матеріалів та комбіноване. Розмірно-повнотний асортимент взуття. Спортивне 

взуття. Класифікація, асортимент, властивості. Маркування, пакування і 

зберігання взуття. 

Характеристика споживних властивостей, оцінка якості шкіряного взуття. 

Стандарти на шкіряне взуття. Сортування взуття. Дефекти взуття. Прийоми 

органолептичного контролю якості взуття. Вимірювання лінійних розмірів взуття. 

Зберігання шкіряного взуття. 
Література: [1], [16], [32], [35], [36]. 

  

Тема 37. Гумове, полімерне та валяне взуття  
Формування споживних властивостей гумового взуття: сировина (гумові 

суміші, полівінілхлорид, поліуретан, поліетилен, текстильні матеріали). Деталі 

гумового взуття. Методи виготовлення гумового взуття та їхній вплив на 

споживні властивості взуття. Класифікація та характеристика асортименту 
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гумового взуття за призначенням, особливостями використання. Види гумового 

взуття. Вимоги та оцінка якості гумового взуття. Показники якості гумового 

взуття. Перевірка якості. Сортування. Дефекти гумового взуття. Маркування, 

пакування, транспортування, зберігання. 

Фактори формування споживних властивостей валяного взуття: сировина 

(вовна, козячий пух, хімічні волокна), технологія виробництва (одержання 

змішки, заготівля основи, утілювання основи, формування голівки, фарбування, 

обробка, прикріплення підошви). Класифікація асортименту за різними ознаками. 

Види валяного взуття. Оцінка якості валяного взуття: лінійні розміри, густина, 

маса, фізико-механічні, усадка. Вади валяного взуття. Маркування, пакування, 

зберігання валяного взуття. 
Література: [1], [16], [32], [35], [36]. 
 

Тема 38. Хутряна сировина 

Хутрова сировини. Класифікація, терміни. Будова хутрової шкірки, відмінні 

особливості будови хутрової шкірки та хутряної. Будова волосся, волосяного 

покриву. Будова шкіряної тканини. Вплив окремих елементів будови волосяного 

та шкіряного покриву на якість сировини, напівфабрикату, готових виробів. 

Біологічна мінливість волосяного та шкіряного покриву тварин залежно від умов 

проживання, її вплив на якість сировини, напівфабрикатів, готових виробів. 

Первинна обробка та зберігання хутрової сировини, їхній плив на якість 

сировини, напівфабрикатів, готових виробів. 

Властивості хутрової шкірки: густина, висота, довжина, пишність, 

пухнастість волосяного покриву; міцність шкіряної тканини; міцність зв’язку 

волосся зі шкіряним покривом. Показники якості, методи дослідження. 

Сортування хутрових шкір. Основні ознаки сортування: розмір, колір, кряж, 

порода, сорт, група дефектів. Методи сортування.  
Література: [1], [29],  [32], [35], [36]. 

 

Тема 39. Хутряні напівфабрикати 

Вичинка хутрової сировини у напівфабрикат. Технологічна схема хутряного 

виробництва. Підготовчі операції вичинки: обрядка, відмока, міздріння, розбивка, 

стружка, їхня сутність, призначення, вплив на якість напівфабрикату. Засоби 

виконання та контролю. Основні дефекти. Операції власне вичинки хутряного 

напівфабрикату, їхня сутність, призначення, вплив на формування споживних 

властивостей шкіряної тканини, засоби вимірювання та контролю. Дублення, його 

сутність, призначення, особливості у виробництві хутра. Види дублення. Можливі 

дефекти, засоби контролю продублення шкіряної тканини. Фарбування, 

призначення та його сутність. Підготовчі операції до фарбування (нейтралізація, 

протравлювання, відбілення). Види фарбування та їхній вплив на зовнішній 

вигляд, хімічну природу та властивості волосяного покриву та шкіряної тканини; 

можливі дефекти, контроль якості фарбування. Жирування, сушіння; їхнє 

призначення, вплив на споживні властивості шкіряної тканини та волосяного 

покриву. Можливі дефекти, методи контролю. Операція опоряджування, вплив на 

споживні властивості хутряної шкіри. Особливості опоряджування шкір, що 

використовуються волосяним покривом усередину. Методи контролю якості 
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хутряного напівфабрикату. Класифікація хутряного напівфабрикату. Хутра, 

зимові та весняні види. Товарознавча
 
характеристика окремих видів. Властивості, 

показники якості, принципи сортування хутра.  
Література: [1], [29],  [32], [35], [36]. 

 

Тема 40. Хутряні вироби 

Формування споживних властивостей виробів із хутра. Моделювання, 

конструювання виробів із хутра. Виробництво виробів із хутра, сутність 

кушнірного та кравецького (пошивного) виробництва, їхній вплив на формування 

якості. Можливі дефекти та засоби їхнього усування. Класифікація виробів із 

хутра. Верхній одяг із хутра. Класифікація за статево-віковою ознакою, за видами 

виробів, видами напівфабрикату, моделями, фасоном, розміром. Головні убори з 

хутра, класифікація за статево-віковою ознакою, видом напівфабрикату, 

моделями, фасонами, розмірами; цільнохутряні та комбіновані. Асортимент, 

товарознавча характеристика. Хутряні убори та частини одягу з хутра. 

Класифікація асортименту, товарознавча характеристика. Стандарти на вироби з 

хутра, їхні види, зміст. Оцінка якості хутряних виробів. Маркування, пакування, 

транспортування та особливості зберігання виробів із хутра.  
Література: [1], [29],  [32], [35], [36], [69]. 

 

7 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.  

ТОВАРИ КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Тема 41. Папір, з них картон та вироби 

Папір, картон та вироби з них: поняття, характеристика факторів, які 

формують їх властивості. Волокнисті напівфабрикати, наповнювачі, 

проклеювальні речовини тощо, що застосовуються у виробництві паперу й 

картону. Вплив цих матеріалів у формуванні властивостей. Загальні поняття про 

технологію паперового виробництва. Формування властивостей та якості паперу і 

картону в процесі виробництва. Споживні властивості та показники якості паперу 

і картону. Класифікація паперу і картону. Характеристика асортименту паперу 

для писання, креслення, малювання, друкування та інших видів паперу. 

Класифікація виробів з паперу і картону. Характеристика асортименту білових, 

канцелярських виробів з паперу і картону та виробів санітарно-побутового 

призначення. Вимоги до якості паперу, картону та виробів з них. 
 Література: [7], [31], [34], [46], [71]. 

  

Тема 42. Шкільно-письмові та канцелярські товари 

Шкільно-письмові та канцелярські товари. Класифікація, споживні 

властивості шкільно-письмових та канцелярських товарів. Характеристика 

асортименту приладдя для письма, креслення, малювання. Шкільні товари. 

Класифікація, асортимент канцелярських товарів: приладдя для зберігання, 

архівування паперів, дрібноофісна техніка та офісні дрібниці, штемпельне 

приладдя, настільні аксесуари; вимоги до їх якості. 
Література: [7], [31], [34], [71]. 
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Тема 43. Книжкові товари 

Класифікація друкованих видань та характеристика основних видів. 

Характеристика факторів, що формують властивості та якість друкованих видань. 

Будова книжкових видань. Характеристика основних складових елементів 

книжки: друкарського шрифту, різновидів ілюстрацій, книжкових переплетень. 

Вимоги до якості та класифікація книжкових видань.   
Література: [8], [24]. 

  

Тема 44. Музичні товари 
Споживні властивості музичних інструментів. Характеристика факторів, які 

формують властивості музичних інструментів. Вплив сировинних матеріалів та 

технологічних процесів виготовлення на властивості музичних інструментів. 

Струнні музичні інструменти – принципи звукоутворення, асортимент, споживні 

властивості. Щипкові інструменти, особливості будови, споживні властивості, 

асортимент. Смичкові музичні інструменти: конструкція, споживні властивості, 

асортимент. Клавішні струнні інструменти: будова, властивості, асортимент. 

Духові музичні інструменти – принципи звукоутворення, особливості будови, 

властивості, асортимент. Язичкові музичні інструменти – принципи 

звукоутворення, особливості будови, властивості, асортимент. Ударні 

інструменти – принципи звукоутворення, особливості будови, властивості, 

асортимент. Електромузичні інструменти: принципи звукоутворення, будова, 

властивості, асортимент. Вимоги до якості музичних інструментів.  
Література: [7], [31], [34], [71]. 

 

Тема 45. Іграшки 

Іграшки, їх роль у вихованні дітей. Характеристика факторів, що формують 

властивості та якість іграшок. Вплив сировинних матеріалів та технологічних 

процесів виготовлення на властивості іграшок. Споживні властивості і показники 

якості іграшок. Класифікація іграшок за різними ознаками. Характеристика 

асортименту іграшок. Вимоги до якості іграшок. Особливості маркування, 

пакування, транспортування і зберігання іграшок.  
 Література: [7], [31], [34], [61], [71]. 

  

Тема 46. Спортивні товари 

Спортивні товари. Характеристика асортименту, споживних властивостей 

інвентарю для гімнастики, легкої і важкої атлетики. Характеристика асортименту 

інвентарю для туризму і альпінізму. Інвентар для водного спорту, зимових видів 

спорту та розваг на колесах, для спортивних поєдинків та ігор. Класифікація і 

характеристика асортименту товарів для рибної ловлі та полювання. 
Література: [7], [31], [34], [38],  [60], [71]. 

 

Тема 47. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та 

зображення 

Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення. Загальні 

поняття про радіоелектронні засоби. Класифікація радіоелектронних засобів 

запису і відтворення звуку та зображення. Принципи передачі радіохвиль на 
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відстань. Модуляція радіосигналу. Радіоприймальна апаратура: класифікація, 

показники властивостей, асортимент. Телевізори: класифікація, загальні поняття 

про принцип дії, показники властивостей, ассортимент кінескопних, плазмових, 

рідкокристалічних телевізорів. Аудіо- та відеозасоби: класифікація, показники 

властивостей, асортимент. Мультимедійні комплекси: класифікація, призначення, 

будова, функції, сумісність з іншою апаратурою. Носії інформації для 

мультимедійних комплексів: способи і стандарти запису і відтворення інформації, 

асортимент. Персональні комп’ютери: класифікація, конфігурація, технічні 

параметри, асортимент. Прилади для друкування, копіювання та передавання 

інформації на відстань: загальні поняття про будову, класифікація, показники 

властивостей, асортимент. 
Література: [7], [31], [34], [51], [52],  [71].  

 

Тема 48. Фототовари і відеокамери 

Класифікація фототоварів.Загальні принципи отримання зображення. Будова 

та принцип роботи фотоапаратів. Конструктивні особливості цифрових 

фотокамер. Класифікація, групова характеристика асортименту, показники якості 

фотоапаратів. Класифікація, показники властивостей, асортимент відеокамер. 

Відеопроектори: будова, асортимент, показники якості. Прилади для 

спостереження: класифікація, відмінності будови, показники властивостей, 

асортимент. Вимоги до якості, пакування, маркування, умови зберігання 

фототоварів і відеокамер. Контроль якості фото- та кінотоварів у торгівлі. 
Література: [7], [31], [34], [68], [71].  

 

Тема 49. Транспортні засоби 

Автотранспортні засоби: класифікація, будова, призначення, показники 

якості та безпечності експлуатації. Кузови автомобілів: класифікація, відмінності 

будови, вимоги до безпеки експлуатації, матеріали виготовлення. Силовий 

агрегат, гальмівна система, підвіска і колеса автомобіля: класифікація, будова, 

вимоги до якості. Споживні властивості автотранспортних засобів. 

Водні транспортні засоби: будова, класифікація, споживні властивості. 
 Література: [38], [72]. 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.  

ГАЛАНТЕРЕЙНІ ТОВАРИ ТА ТОВАРИ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ 

ПРОМИСЛІВ 

 

Тема 50. Текстильна галантерея 

Текстильна галантерея, її призначення. Класифікація товарів текстильної 

галантереї за основними ознаками. Нитки: фактори, що впливають на формування 

властивостей, класифікація, асортимент. Стрічко-ткацькі вироби: фактори, що 

впливають на формування властивостей, класифікація, асортимент. Гардинно-

тюлеві вироби та мереживо. Фактори, що впливають на формування 

властивостей, класифікація, асортимент. Швейна галантерея: класифікація, 

характеристика асортименту. Парасолі: фактори, що впливають на формування 
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властивостей, класифікація, асортимент. Вимоги до якості, оцінка і контроль 

якості текстильної галантереї. Маркування, пакування, вимоги до якості 

зберігання, транспортування. 
 Література: [28], [31], [34], [36], [43]. 

 

Тема 51. Шкіряна галантерея 
Шкіряна галантерея: фактори, що впливають на споживні властивості, 

класифікація та характеристика асортименту, вимоги до якості. Маркування, 

пакування, вимоги до зберігання шкіряної галантереї. 
Література: [31], [34], [36], [43]. 

  

Тема 52. Металева галантерея 

Металева галантерея. Фактори, що впливають на формування споживних 

властивостей – метали, сплави, методи виготовлення, декоративно-захисні 

покриття. Класифікація, характеристика асортименту. Вимоги до якості, 

маркування, пакування, вимоги до якості зберігання, транспортування. 
Література: [31], [34], [36], [43]. 

 

Тема 53. Галантерея із пластичних мас та виробних матеріалів 

Галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів. Фактори, що впливають 

на формування споживних властивостей, класифікація, характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Маркування, пакування, вимоги до зберігання, 

транспортування. 
 Література: [31], [34], [36], [43]. 

  

Тема 54. Товари народних художніх промислів 

Поняття товарів народних художніх промислів. Основні регіони України з 

виробництва цих товарів. Основи формування споживних властивостей товарів 

народних художніх промислів: вплив сировини, особливостей формування, 

оздоблення на споживні властивості. Асортимент товарів народних художніх 

промислів за матеріалами, районами виробництва. Загальні тенденції розвитку. 

Вимоги до якості товарів народних художніх промислів.  
Література: [30], [36]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. 

ЮВЕЛІРНІ ТОВАРИ ТА ГОДИННИКИ, ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНІ 

ТОВАРИ 

 

Тема 55. Ювелірні товари 

Ювелірні товари: споживні властивості та фактори їх формування. 

Дорогоцінні та кольорові метали, сплави на їх основі, ювелірне каміння 

(коштовне, напівкоштовне, мінерального та органічного походження, синтетичні 

камені). Проба ювелірних сплавів. Особливості технології ювелірних товарів. 

Художнє оздоблення ювелірних виробів. Пробірний контроль та клеймування 

ювелірних виробів. Асортимент ювелірних товарів. Класифікація ювелірних 

товарів за різними ознаками. Характеристика споживних властивостей, видового 
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асортименту особистих прикрас, предметів туалету, інтер’єру, виробів для 

сервірування столу, для паління; письмового приладдя, браслетів та приладдя для 

годинників, сувенірів, церковно-культової атрибутики, художньої зброї. Основні 

напрями розвитку дизайну, моди та стилю ювелірних товарів. Вимоги до якості 

ювелірних товарів. Безпечність ювелірних сплавів з домішками кольорових 

металів, опроміненого та обробленого дорогоцінного каміння. Особливості 

маркування ювелірних виробів. 
Література:  [35], [36], [43], [44], [47], [62], [64], [66], [67]. 

  

Тема 56. Годинники 

Фактори споживних властивостей годинників – конструкція, матеріали, 

виробництво. Основні технічні параметри та принцип дії годинників. Електричні 

побутові годинники, відмінність їх конструкції від механічних. Класифікація 

електричних побутових годинників. Годинники електромеханічні й електронні, їх 

конструкція і характеристика. Додаткові функції годинників. Класифікація 

побутових годинників. Характеристика асортименту побутових годинників для 

показу поточного часу, комбінованих та спеціального призначення. Вимоги до 

якості побутових годинників, їх маркування, пакування, зберігання. 
Література: [7], [31], [35], [36], [45], [46], [70]. 

 

Тема 57. Парфумерні товари 

Парфумерні товари, їх значення в житті людини. Класифікація запахів. 

Сировина парфумерного виробництва. Натуральні духмяні речовини рослинного 

та тваринного походження; синтетичні духмяні речовини. Допоміжні компоненти 

парфумерних виробів. Технологічні процеси виробництва парфумерних товарів. 

Класифікація та групова характеристика асортименту парфумерних товарів. 

Відмінності у складі, властивостях та застосуванні духів, парфумерних та 

туалетних вод, одеколонів, духмяних вод. Вимоги до якості і оцінка якості 

парфумерних товарів. Пакування, маркування, зберігання парфумерних виробів. 
Література: [25], [35], [36], [40], [50], [53]. 

 

  

Тема 58. Косметичні товари 

Класифікація косметичних виробів. Фактори формування споживних 

властивостей, асортименту і якості косметичних товарів. Сировина для 

виробництва косметичних виробів, її вплив на властивості готової продукції. 

Класифікація і характеристика асортименту косметичних засобів для догляду за 

шкірою обличчя, рук і ніг. Класифікація і характеристика асортименту засобів для 

догляду за волоссям. Класифікація і характеристика асортименту засобів для 

догляду за зубами та порожниною рота. Класифікація і характеристика 

асортименту декоративної косметики. Туалетне мило. Вимоги до якості 

косметичних товарів. Пакування, маркування, зберігання косметичних виробів. 
Література: [25], [35], [36], [40], [50], [53]. 
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4.Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

Аудит

орні 

у тому числі 
с.р. 

усьо-

го 

Ау 

дит 

у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 курс 4 семестр 

Змістовий модуль 1. Товари господарського призначення (теми 1-12) 
1. Склад, властивості, 

класифікація пластмас 
9 4 2 

 
2 

 
5 9 

     
9 

2. Асортимент та якість 

виробів з пластмас 
9 4 2 2 

  
5 9 2 2 

   
7 

3. Клеючі товари 8 4 2 
 

2 
 

4 8 
     

8 

4. Лакофарбові товари 9 4 2 
 

2 
 

5 9 2 2 
   

7 

5. Мийні засоби 9 4 2 
 

2 
 

5 9 
     

9 

6. Скляні побутові товари 13 8 4 2 2 
 

5 13 2 
 

2 
  

11 

 7. Керамічні побутові 

товари 
13 8 4 2 2 

 
5 13 2 

 
2 

  
11 

8. Чинники, що впли-

вають на формування 

споживних властивос-

тей металогосподарсь-

ких товарів 

8 4 2 
 

 

 

2 
 

4 8 
     

8 

9. Металевий посуд 9 4 2 2  
 

5 9 
     

9 

10. Ножові вироби і 

столові прибори 
8 4 2 2 

  
4 8 

     
8 

11. Інструментальні 

товари 
8 4 2 2 

  
4 8 

     
8 

12. Будівельні товари 17 12 6 4 2 
 

5 17 2 2 
   

15 

Разом – зм. модуль 1 120 64 32 16 16 
 

56 120 10 6 4   110 

Всього 4 семестр 120 64 32 16 16 
 

56 120 10 6 4   110 

 3 курс 5 семестр  

Змістовий модуль 2. Електротовари та меблеві товари (теми 13-18) 
13. Кабельні та електро-

установочні вироби 
7 4 2 2   3 

 
     

 

14. Товари для 

освітлення 
8 4 2 

 
2  4 

 
     

 

15. Електронагрівальні 

прилади 
8 4 2 2   4 

 
     

 

16. Побутові електричні 

машини 
9 4 2 2   5 

 
     

 

17. Фактори формуван-

ня споживних 

властивостей меблів 

10 6 4 
 

2  4 
 

     
 

18. Характеристика 

асортименту і вимоги до 

якості меблів 

8 4 2 2   4 
   

   
 

Разом – зм. модуль 2 50 26 14 8 4  24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовий модуль 3. Текстильні товари (теми 19-27) 
19. Текстильні волокна 9 6 2  4  3 

    
   

20. Текстильні нитки 5 2 2    3 
 

     
 

21. Ткацькі переплетення 7 4 2  2  3 
  

 
 

  
 

22. Обробка тканин 7 4 2 
 

2  3 
 

     
 

23. Класифікація і 

характеристика асор-

тименту бавовняних 

тканин 

8 4 2 2   4 
   

   
 

24. Класифікація і 

характеристика асор-

тименту лляних тканин 

8 4 2 2   4 
   

   
 

25. Класифікація, асор-

тимент тканин з 

шовкових, штучних та 

синтетичних ниток і 

пряжі 

8 4 2 2 
 

 4 
   

   
 

26. Класифікація і 

характеристика асор-

тименту вовняних 

тканин 

8 4 2 2 
 

 4 
   

   
 

27. Якість тканин 10 6 2 
 

4  4 
  

 
 

  
 

Разом – зм. модуль 3 70 38 18 8 12  32 
  

 
 

  
 

Всього 5 семестр 120  64 32 16 16  56        

3 курс 6 семестр 

Змістовий модуль 4. Килими, одяг та взуття (теми 28-40) 

28. Килими 8 4 2 2   4 
 

     
 

29. Фактори, які 

впливають на форму-

вання споживних 

властивостей, асорти-

менту і якості одягу 

9 4 2 
 

2  5 
   

   
 

30. Класифікація, 

асортимент та вимоги 

до якості одягу 

10 6 2 2 2  4 
   

   
 

31. Асортимент 

трикотажних полотен 
12 8 4 2 2  4 

 
     

 

32. Класифікація, асор-

тимент та вимоги до 

якості трикотажних 

виробів 

10 6 2 2 2  4 
   

   
 

33. Натуральні шкіри 8 4 2  2  4 
 

     
 

34. Штучні і синтетичні 

матеріали для 

виготовлення взуття 

8 4 2  2  4 
 

     
 

35. Формування спож. 

властивостей шкіряного 

взуття в процесі 

виробництва 

8 4 2 2   4 
   

   
 



23 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

36. Класифікація, 

характеристика асор-

тименту та вимоги до 

якості шкіряного взуття 

12 8 4 2 2  4 
   

   
 

37. Гумове, полімерне 

та валяне взуття 
7 2 2    5 

 
     

 

38. Хутряна сировина 9 4 2 2   5 
 

     
 

39. Хутряні 

напівфабрикати 
10 6 4 

 
2  4 

   
   

 

40. Хутряні вироби 9 4 2 2   5 
  

 
 

  
 

Разом – зм. модуль 4 120 64 32 16 16  56        

Всього 6 семестр 120 64 32 16 16  56        

4 курс 7 семестр 

Змістовий модуль 5. Товари культурно-побутового призначення (теми 41-49) 
41. Папір, картон та 

вироби з них 
10 6 2 2 2  4 7 2  2   5 

42. Шкільно-письмові 

та канцелярські товари 
8 4 2 2   4 6 

  
   6 

43. Книжкові товари 6 4 2 
 

2  2 6 
  

   6 

44. Музичні товари 8 4 2 2   4 6      6 

45. Іграшки 8 4 2 2   4 6 2 2 
 

  4 

46. Спортивні товари 11 6 4 2   5 7 2 2 
 

  5 

47. Радіоелектронні 

засоби запису і 

відтворення звуку та 

зображення 

8 6 4 2   2 8      8 

48. Фототовари і 

відеокамери 
10 8 4 2 2  2 10      10 

49.Транспортні засоби 8 4 2 2   4 6      6 

Разом – зм. модуль 5 77 46 24 16 6  31 62 6 4 2   56 

Змістовий модуль 6. Галантерейні товари та товари народних художніх 

промислів (теми 50-54) 
50. Текстильна 

галантерея 
6 4 2 

 
2  2 6 2  2   4 

51. Шкіряна галантерея 6 4 2 
 

2  2 6      6 

52. Металева галантерея 6 4 2 
 

2  2 6      6 

53. Галантерея із 

пластичних мас та 

виробних матеріалів 

4 2 
  

2  2 4      4 

54. Товари народних 

художніх промислів 
6 4 2 

 
2  2 6      6 

Разом – зм. модуль 6 28 18 8 
 

10  10 28   2   26 

Всього 7 семестр 

 
105 64 32 16 16  41 90 8 4 4   82 

4 курс 8 семестр 

Змістовий модуль 7. Ювелірні товари та годинники, парфумерно-косметичні 

товари (теми 55-58) 
55. Ювелірні товари  12 6 2 2 2  6 12 2 2    10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

56. Годинники 9 4 2 2 
 

 5 9 2 2    7 

57. Парфумерні товари 11 6 2 2 2  5 11 2 
 

2   9 

58. Косметичні товари 13 8 2 2 4  5 13 2 
 

2   11 

Разом – зм. модуль 7 45 24 8 8 8  21 45 8 4 4   37 

Всього 8 семестр 45 24 8 8 8  21 45 8 4 4   37 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр 16 4 

1. Асортимент та якість виробів з пластмас 2  

2.  Скляні побутові товари 2 2 

3.  Керамічні побутові товари 2 2 

4.  Металевий посуд 2  

5. Ножові вироби і столові прибори 2  

6. Інструментальні товари 2  

7. Будівельні товари 4  

 3 курс 5 семестр 16 - 

8. Кабельні та електроустановочні вироби 2  

9. Електронагрівальні прилади 2  

10. Побутові електричні машини 2  

11. Характеристика асортименту і вимоги до якості меблів 2  

12. Класифікація і характеристика асортименту бавовняних 

тканин 

2  

13. Класифікація і характеристика асортименту лляних 

тканин 

2  

14. Класифікація і характеристика асортименту тканин з 

шовкових, штучних та синтетичних ниток і пряжі 

2  

15. Класифікація і характеристика асортименту вовняних 

тканин 

2  

16.  Якість тканин -  

  3 курс 6 семестр 16 - 

17. Килими 2  

18. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості одягу 

2  

19. Асортимент трикотажних полотен 2  

20. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості трикотажних виробів 

2  

21. Формування споживних властивостей шкіряного взуття в 

процесі виробництва 

2  

1 2 3 4 

22. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості шкіряного взуття 

2  

23. Хутряна сировина 2  

24. Хутряні вироби 2  
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 4 курс 7 семестр 16 4 

25.  Папір, картон та вироби з них 2 2 

26. Шкільно-письмові та канцелярські товари 2  

27. Музичні товари 2  

28. Іграшки 2  

29. Спортивні товари 2  

30. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та 

зображення 

2  

31. Фототовари і відеокамери 2  

32. Транспортні засоби 2  

33. Текстильна галантерея  2 

 4 курс 8 семестр 8 4 

34. Ювелірні товари  2  

35. Годинники 2  

36. Парфумерні товари 2 2 

37. Косметичні товари 2 2 

 Разом 72 12 
 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр 16 - 

1. Склад, властивості, класифікація пластмас 2  

2.  Клеючі товари 2  

3.  Лакофарбові товари 2  

4.  Мийні засоби 2  

5. Скляні побутові товари 2  

6. Керамічні побутові товари 2  

7. Чинники, що впливають на формування споживних 

властивостей металогосподарських товарів 

2  

8. Будівельні товари 2  

 3 курс 5 семестр 16 - 

9. Товари для освітлення 2  

10. Фактори формування споживних властивостей меблів 2  

11. Текстильні волокна 4  

12. Ткацькі переплетення 2  

13. Обробка тканин 2  

14. Якість тканин 4  

 3 курс 6 семестр 16 - 

15. Фактори, які впливають на формування споживних 

властивостей, асортименту і якості одягу 

2  

16. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості одягу 

2  

1 2 3 4 

17. Асортимент трикотажних полотен 2  

18. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості трикотажних виробів 

2  

19. Натуральні шкіри 2  
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20. Штучні і синтетичні матеріали для виготовлення взуття 2  

21. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості шкіряного взуття 

2  

22. Хутряні напівфабрикати 2  

 4 курс 7 семестр 16 - 

23. Папір, картон та вироби з них 2  

24. Книжкові товари 2  

25. Фототовари і відеокамери 2  

26. Текстильна галантерея 2  

27. Шкіряна галантерея 2  

28. Металева галантерея 2  

29. Галантерея із пластичних мас та виробних матеріалів 2  

30. Товари народних художніх промислів 2  

 4 курс 8 семестр 8 - 

31. Ювелірні товари  2  

32. Парфумерні товари 2  

33. Косметичні товари 4  

 Разом 72 - 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр 56 110 

1. Склад, властивості, класифікація пластмас 5 9 

2.  Асортимент та якість виробів з пластмас 5 7 

3.  Клеючі товари 4 8 

4.  Лакофарбові товари 5 7 

5. Мийні засоби 5 9 

6. Скляні побутові товари 5 11 

7. Керамічні побутові товари 5 11 

8.  Чинники, що впливають на формування споживних 

властивостей металогосподарських товарів 
4 8 

9. Металевий посуд 5 9 

10. Ножові вироби і столові прибори 4 8 

11. Інструментальні товари 4 8 

12. Будівельні товари 5 15 

 3 курс 5 семестр 56  

13. Кабельні та електроустановочні вироби 3  

14. Товари для освітлення 4  

15. Електронагрівальні прилади 4  

16. Побутові електричні машини 5  

17. Фактори формування споживних властивостей меблів 4  

1 2 3 4 

18. Характеристика асортименту і вимоги до якості меблів 4  

19. Текстильні волокна 3  

20. Текстильні нитки 3  

21.  Ткацькі переплетення 3  
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22.  Обробка тканин 3  

23. Класифікація і характеристика асортименту бавовняних 

тканин 
4  

24. Класифікація і характеристика асортименту лляних тканин 4  

25. Класифікація і характеристика асортименту тканин з 

шовкових, штучних та синтетичних ниток і пряжі 
4  

26. Класифікація і характеристика асортименту вовняних 

тканин 
4  

27. Якість тканин 4  

 3 курс 6 семестр 56  

28. Килими 4  

29. Фактори, які впливають на формування споживних 

властивостей, асортименту і якості одягу 
5  

30. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості одягу 
4  

31. Асортимент трикотажних полотен 4  

32. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості трикотажних виробів 
4  

33. Натуральні шкіри 4  

34. Штучні і синтетичні матеріали для виготовлення взуття 4  

35. Формування споживних властивостей шкіряного взуття в 

процесі виробництва 
4  

36. Класифікація, характеристика асортименту та вимоги до 

якості шкіряного взуття 
4  

37. Гумове, полімерне та валяне взуття 5  

38. Хутряна сировина 5  

39. Хутряні напівфабрикати 4  

40. Хутряні вироби 5  

 4 курс 7 семестр 41 82 

41. Папір, картон та вироби з них 4 5 

42. Шкільно-письмові та канцелярські товари 4 6 

43. Книжкові товари 2 6 

44. Музичні товари 4 6 

45. Іграшки 4 4 

46. Спортивні товари 5 5 

47. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та 

зображення 
2 8 

48. Фототовари і відеокамери 2 10 

49. Транспортні засоби 4 6 

50. Текстильна галантерея 2 4 

51. Шкіряна галантерея 2 6 

52. Металева галантерея 2 6 

53. Галантерея із пластичних мас та виробних матеріалів 2 4 

54. Товари народних художніх промислів 2 6 

 4 курс 8 семестр 21 67 

55. Ювелірні товари  6 10 

56. Годинники 5 7 

57. Парфумерні товари 5 9 

58. Косметичні товари 5 11 

 Разом 215  
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8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання виконується самостійно і враховується у загальній 

оцінці за семестр з дисципліни «Товарознавство: непродовольчі товари». 

Завдання виконуються і подаються викладачеві у письмовій формі. Виконане 

завдання може супроводжуватися стислою презентацією, у якій подаються 

коротко основні результати і висновки проведених досліджень. Теми 

індивідуальних навчально-дослідницьких завдань такі:  

 
4 семестр 

1. Характеристика сучасного асортименту господарських товарів із пластмас, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

2. Характеристика сучасного асортименту одноразового посуду, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

3. Характеристика сучасного асортименту посуду із пластмас, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

4. Характеристика сучасного асортименту галантерейних товарів із пластмас, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

5. Характеристика сучасного асортименту культурно-побутових товарів із пластмас, 

що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

6. Характеристика сучасного асортименту клеїв, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

7. Характеристика сучасного асортименту лаків, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

8. Характеристика сучасного асортименту фарб, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

9. Характеристика сучасного асортименту оліф, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

10.  Характеристика сучасного асортименту господарського мила, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

11.  Характеристика сучасного асортименту засобів для прання, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

12.  Характеристика сучасного асортименту засобів для миття посуду, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

13.  Характеристика сучасного асортименту засобів догляду за транспортом 

особистого користування, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

14.  Характеристика сучасного асортименту столового скляного посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

15.  Характеристика сучасного асортименту кухонного скляного посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

16.  Характеристика сучасного асортименту столового фарфорового посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

17.  Характеристика сучасного асортименту чайно-кавового фарфорового посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

18. Характеристика сучасного асортименту комплектного скляного посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

19. Характеристика сучасного асортименту комплектного фарфорового посуду, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 
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20. Характеристика сучасного асортименту художньо-декоративних виробів із скла і 

кераміки, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

21. Характеристика сучасного асортименту металевого посуду, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

22. Характеристика сучасного асортименту ножових виробів і столових приборів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

23. Характеристика сучасного асортименту дверних замків, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

24. Характеристика сучасного асортименту садово-городнього реманенту, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

25. Характеристика сучасного асортименту сухих будівельних сумішей, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

26. Характеристика сучасного асортименту будівельних виробів та матеріалів для стін 

і перегородок, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

27. Характеристика сучасного асортименту покрівельних та гідроізоляційних 

матеріалів, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

28. Характеристика сучасного асортименту керамічної плитки, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

29. Характеристика сучасного асортименту вікон та дверей, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

30. Характеристика сучасного асортименту санітарно-технічних виробів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

31. Стан ринку господарських товарів в Україні (на прикладі однієї групи). 

32.   Нове в технології виробництва господарських товарів (на прикладі однієї групи). 

33. Нові напрями розвитку виробництва господарських товарів (на прикладі однієї 

групи). 

5 семестр 

34. Характеристика сучасного асортименту кабельних та електроустановчих виробів, 

що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

35. Характеристика сучасного асортименту побутових світильників, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

36. Характеристика сучасного асортименту джерел світла, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

37. Характеристика сучасного асортименту електроплит, духовок, жарових шаф, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

38. Характеристика сучасного асортименту мікрохвильових печей, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

39. Характеристика сучасного асортименту тостерів та ростерів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

40. Характеристика сучасного асортименту фритюрниць, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

41. Характеристика сучасного асортименту чайників та кавоварок, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

42. Характеристика сучасного асортименту електропрасок, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

43. Характеристика сучасного асортименту нагрівного електроінструменту, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

44. Характеристика сучасного асортименту приладів для опалювання приміщень, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 
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45. Характеристика сучасного асортименту побутових холодильників, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

46. Характеристика сучасного асортименту побутових пральних машин, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

47. Характеристика сучасного асортименту побутових пилососів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

48. Характеристика сучасного асортименту швейних машин, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

49. Характеристика сучасного асортименту кухонних комбайнів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

50. Характеристика сучасного асортименту електром’ясорубок, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

51. Характеристика сучасного асортименту міксерів та блендерів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

52. Характеристика сучасного асортименту соковижималок, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

53. Характеристика сучасного асортименту посудомийних машин, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

54. Характеристика сучасного асортименту кондиціонерів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

55. Характеристика сучасного асортименту машин і приладів для роботи на 

присадибній ділянці, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

56. Характеристика сучасного асортименту машин і приладів для будівельних робіт, 

що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

57. Характеристика сучасного асортименту хімічних джерел світла, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

58. Характеристика сучасного асортименту контрольно-вимірювальних приладів і 

зарядних пристроїв, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

59. Характеристика сучасного асортименту м’яких меблів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

60. Характеристика сучасного асортименту кухонних меблів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

61. Характеристика сучасного асортименту меблів для вітальні, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

62. Характеристика сучасного асортименту меблів для спальні, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

63. Характеристика сучасного асортименту меблів для передпокою, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

64. Характеристика сучасного асортименту меблів для кабінету, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

65. Характеристика сучасного асортименту дитячих меблів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

66. Характеристика сучасного асортименту офісних меблів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

67. Характеристика сучасного асортименту бавовняних та лляних тканин, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

68. Характеристика сучасного асортименту шовкових та вовняних тканин, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 
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69. Характеристика сучасного асортименту тканин із синтетичних та штучних ниток та 

пряжі, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

70. Стан ринку товарів в Україні (на прикладі однієї групи). 

71.   Нове в технології виробництва товарів (на прикладі однієї групи). 

72. Нові напрями розвитку виробництва товарів (на прикладі однієї групи). 

 

6 семестр 

73.  Характеристика сучасного асортименту килимів, що реалізуються в торговельній 

мережі м. Львова 

74. Характеристика сучасного асортименту жіночого верхнього одягу, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

75. Характеристика сучасного асортименту чоловічого верхнього одягу, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

76. Характеристика сучасного асортименту дитячого верхнього одягу, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

77. Характеристика сучасного асортименту постільної білизни, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

78. Характеристика сучасного асортименту спортивного одягу, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

79. Характеристика сучасного асортименту відомчого та спеціального одягу, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

80.  Характеристика сучасного асортименту верхніх трикотажних виробів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

81. Характеристика сучасного асортименту білизняних трикотажних виробів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

82. Характеристика сучасного асортименту панчішно-шкарпеткових виробів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

83. Характеристика сучасного чоловічого шкіряного взуття, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

84. Характеристика сучасного асортименту жіночого шкіряного взуття, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

85. Характеристика сучасного асортименту дитячого шкіряного взуття, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

86. Характеристика сучасного асортименту спортивного взуття, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

87. Характеристика сучасного асортименту гумового взуття, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

88. Характеристика сучасного асортименту валяного взуття, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

89. Характеристика сучасного асортименту хутряних виробів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

90. Стан ринку товарів в Україні (на прикладі однієї групи). 

91.   Нове в технології виробництва товарів (на прикладі однієї групи). 

92. Нові напрями розвитку виробництва товарів (на прикладі однієї групи). 

 

7 семестр 

93. Характеристика сучасного асортименту паперу і картону, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 
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94. Характеристика сучасного асортименту виробів з паперу і картону, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

95. Характеристика сучасного асортименту кулькових та чорнильних ручок, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

96. Характеристика сучасного асортименту олівців, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

97. Характеристика сучасного асортименту фломастерів та маркерів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

98. Характеристика сучасного асортименту фарб для малювання, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

99. Характеристика сучасного асортименту пензликів для малювання, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

100. Характеристика сучасного асортименту приладдя для креслення, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

101. Характеристика сучасного асортименту канцелярських товарів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

102. Характеристика сучасного асортименту музичних інструментів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

103. Характеристика сучасного асортименту дитячих іграшок різного призначення, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

104. Характеристика сучасного асортименту спортивних товарів для занять зимовими 

видами спорту, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

105. Характеристика сучасного асортименту спортивних товарів для занять 

гімнастикою, легкою та важкою атлетикою, що реалізується в торговельній мережі 

м. Львова. 

106. Характеристика сучасного асортименту інвентарю для спортивних ігор та 

поєдинків, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

107. Характеристика сучасного асортименту інвентарю для туризму і альпінізму, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

108. Характеристика сучасного асортименту товарів для рибної ловлі, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

109. Характеристика сучасного асортименту мисливської зброї, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

110. Характеристика сучасного асортименту радіоприймальної апаратури, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

111. Характеристика сучасного асортименту телевізорів, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

112. Характеристика сучасного асортименту аудіозасобів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

113. Характеристика сучасного асортименту відеозасобів, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

114. Характеристика сучасного асортименту персональних комп’ютерів, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

115. Характеристика сучасного асортименту приладів для друкування, копіювання та 

передавання інформації на відстань, що реалізується в торговельній мережі м. 

Львова. 

116. Характеристика сучасного асортименту фотокамер, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 
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117. Характеристика сучасного асортименту відеокамер, що реалізується в торговельній 

мережі м. Львова. 

118. Стан ринку культурно-побутових товарів в Україні (на прикладі однієї групи). 

119.   Нове в технології виробництва культурно-побутових товарів (на прикладі однієї 

групи). 

120. Нові напрями розвитку виробництва культурно-побутових товарів (на прикладі 

однієї групи). 

121. Характеристика сучасного асортименту автотранспортних засобів, що реалізується 

в торговельній мережі м. Львова. 

122. Характеристика сучасного асортименту виробів текстильної галантереї, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

123. Характеристика сучасного асортименту виробів шкіряної галантереї, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

124. Характеристика сучасного асортименту виробів металевої галантереї, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

125. Характеристика сучасного асортименту сувенірної продукції, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

126. Характеристика сучасного асортименту вишиваних виробів народних художніх 

промислів, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

127. Характеристика сучасного асортименту керамічних виробів народних художніх 

промислів, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

128. Характеристика сучасного асортименту виробів народних художніх промислів з 

деревини, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

 

8 семестр 

129. Характеристика сучасного асортименту ювелірних особистих прикрас із золотих 

сплавів, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

130. Характеристика сучасного асортименту ювелірних особистих прикрас із сплавів 

срібла, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

131. Характеристика сучасного асортименту дитячих ювелірних прикрас, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

132. Характеристика сучасного асортименту посуду та столових приборів із золотих та 

срібних сплавів, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

133. Характеристика сучасного асортименту побутових годинників, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

134. Характеристика сучасного асортименту парфумерних виробів для жінок, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

135. Характеристика сучасного асортименту парфумерних виробів для чоловіків, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

136. Характеристика сучасного асортименту косметичних засобів для гоління, що 

реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

137. Характеристика сучасного асортименту косметичних засобів для догляду за 

волоссям, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

138. Характеристика сучасного асортименту косметичних засобів догляду за зубами та 

порожниною рота, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

139. Характеристика сучасного асортименту косметичних засобів догляду за шкірою 

обличчя, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 

140. Характеристика сучасного асортименту косметичних засобів догляду за шкірою 

рук, ніг, тіла, що реалізується в торговельній мережі м. Львова. 
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141. Характеристика сучасного асортименту декоративної косметики, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

142. Характеристика сучасного асортименту лікувальної косметики, що реалізується в 

торговельній мережі м. Львова. 

 

9. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни «Товарознавство: непродовольчі товари» 

використовуються такі методи навчання:  

  пояснювально-ілюстративний метод – студенти одержують знання на 

лекції; 

 метод проблемного викладу – студентам формулюється пізнавальне 

завдання на основі різних джерел, студенти є співучасниками наукового 

пошуку; 

 дослідницький метод – проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового пояснення студентам. Студенти 

самостійно ведуть спостереження й виміри й виконують інші дії 

пошукового характеру; 

 дискусійні методи – елементи дискусії використовуються в будь-яких 

організаційних формах навчання, включаючи лекції. 
 

10. Методи контролю 

Під час поточного контролю застосовуються такі методи оцінювання 

знань студентів: усне опитування, тестування, індивідуальні завдання, самостійні 

роботи, контрольні роботи тощо. 

Основна форма підсумкового контролю – іспит (6 та 8 семестри), який 

проводиться у письмовій формі та залік (4, 5, 7 семестри), оцінка за який 

виставляється за результатами поточної успішності. Екзаменаційний білет 

містить тестові завдання, запитання та ситуаційні завдання. За кожне виконане 

завдання студент отримує певну кількість балів за такою шкалою: тестові 

завдання – 15 балів, запитання – 15 балів, ситуаційні завдання – 20 балів.   

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 2 курс 4 семестр 

Шкала оцінювання знань студента денної форми навчання протягом 4 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Сума 

Змістовий модуль 1 5 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 T5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т 12  

4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 13 

 

Шкала оцінювання знань студента заочної форми навчання протягом 4 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Сума 
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Змістовий модуль 1 20 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 T5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т 12  

2 1 2 1 1 14 13 1 1 1 1 2 

 

 3 курс 5 семестр 

Шкала оцінювання знань студента денної форми навчання протягом 5 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Сума 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 10 40 100 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

T 

17 

Т 

18 

Т 

19 

Т 

20 

Т 

21 

Т 

22 

Т 

23 

Т 

24 

Т 

25 

Т 

26 

Т 

27  

3 2 3 3 2 4 6 2 3 3 3 4 4 4 4 

  

3 курс 6 семестр 

Шкала оцінювання знань студента денної форми навчання протягом 6 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Екзамен Сума 

Змістовий модуль 4 10 50 100 

Т28 Т29 Т30 Т31 T32 Т33 Т34 Т35 Т36 Т37 Т38 Т39 Т40  

3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

  

4 курс 7 семестр 

Шкала оцінювання знань студента денної форми навчання протягом 7 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Сума 

Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 10 40 100 

Т 

41 

Т 

42 

Т 

43 

Т 

44 

T 

45 

Т 

46 

Т 

47 

Т 

48 

Т 

49 

Т 

50 

Т 

51 

Т 

52 

Т 

53 

Т 

54  

6 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 4 4 

 

Шкала оцінювання знань студента заочної форми навчання протягом 7 семестру 

Поточний контроль та самостійна робота 

Індиві-

дуальне 

завдання 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Сума 

Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 20 40 100 

Т 

41 

Т 

42 

Т 

43 

Т 

44 

T 

45 

Т 

46 

Т 

47 

Т 

48 

Т 

49 

Т 

50 

Т 

51 

Т 

52 

Т 

53 

Т 

54 

 

13 1 1 1 2 2 1 1 1 13 1 1 1 1 

 

4 курс 8 семестр 

Шкала оцінювання знань студента денної форми навчання протягом 8 семестру 
Поточний контроль та самостійна робота Індивідуальне завдання Екзамен Сума 

Змістовий модуль 7 10 50 100 

Т55 Т56 Т57 Т58 
 

10 5 10 15 
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Шкала оцінювання знань студента заочної форми навчання протягом 8 семестру 
Поточний контроль та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 
Екзамен Сума 

Змістовий модуль 7 

20 10 50 

100 

Т55 Т56 Т57 Т58 
 

1 1 9 9 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків): 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів денної форми 

навчання з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Зразок екзаменаційного білету  

з дисципліни «Товарознавство: непродовольчі товари» має такий вигляд: 
1. Тестове завдання. 
1. Жіноча прикраса для голови у формі невеликої відкритої напівкорони: 

1.1. сережка; 1.2. каблучка; 1.3. діадема; 1.4. обруч.  

2. Вкажіть колісну формулу повнопривідних автомобілів: 

2.1. 4х2; 2.2. 2х4; 2.3. 4х4; 2.4. 8х8. 

3. За призначенням стрічки атласні використовують як: 

3.1. оброблювальні;  3.2. білизняні; 3.3. одягові; 3.4. декоративні. 

4. До шкіргалантерейних предметів туалету відносяться: 

4.1. сумки, рукавички, дрібна шкіргалантерея,  папки; 4.2. сумки, рукавиці і рукавички, ремені поясні і для 

годинників; 4.3. сумки, ремені, папки, футляри; 4.4. ремені поясні і для годинників, рукавиці і рукавички, 

папки. 

5. Без дна виготовляються наперстки: 

5.1. всі; 5.2. швацькі жіночі; 5.3. швацькі чоловічі; 5.4. дитячі. 

6. До одягової фурнітури відносять: 

6.1. кнопки, застібки-блискавки, ріжки для взуття; 6.2. ґудзики, пряжки, кнопки, застібки-блискавки;                     

6.3. ґудзики, пряжки, кнопки, наперстки; 6.4. застібки-блискавки, пряжки, обідки, футляри для голок. 

7. Як називаються водно-спиртові розчини, що містять не менше 1,5 % запашних речовин і використовуються як 

гігієнічні, освіжаючі та ароматизуючі засоби? 

7.1. одеколони; 7.2. духи; 7.3. туалетні води; 7.4. духмяні води. 

 8. Роль фіксаторів у засобах для укладання волосся виконують: 

8.1. полімерні речовини; 8.2. етиловий спирт; 8.3. біологічно-активні речовини; 8.4. пероксид водню. 

9. Ручний спосіб відтискання орнаменту на тканині за допомогою дерев’яних різьблених дощок з різьбленим 

орнаментом, називається: 

9.1. батик; 9.2. аплікація; 9.3. фотофільмдрук; 9.4. вибійка. 

10.Які види зброї відносяться до простої метальної холодної зброї? 

10.1. сюрикени; 10.2. арбалети; 10.3. луки; 10.4. кастети-ножі. 

2. Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості ткацьких, плетених і 

в’язаних галантерейних виробів. 

3. Задача (оцінюється макс. 20 балів).  
Яку кількість кусків гардинного полотна необхідно відібрати від партії об’ємом 30 кусків для перевірки якості 

гардинного полотна за фізико-механічними показниками? 

Таблиця 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90-100 A Відмінно 

81-89 B 
Добре  

71-80 C 
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61-70 D 
Задовільно  

51-60 E 

0-50 FX (F) Незадовільно 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Луців Н.В. Опорний конспект лекції з дисципліни «Товарознавство 

непродовольчих товарів» на тему «Іграшки». для студентів  першого 

(бакалаврського) рівня освіти спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» - Львів, 2018 . – 31 с. 

2. Луців Н.В. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу 

«Товарознавство непродовольчих товарів» студентами  денної та заочної форм 

навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємництво». Частина III. Товари культурно-побутового 

призначення. - Львів, 2012. – 35 с. 

3. Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І., Луців Н.В., Озимок Г.В. Мийні 

засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» 

(лабораторний практикум) – Львів, 2017. – 89 с. 

4. Луців Н.В., Бурак Є.І., Павлишин М.Л., Озимок Г.В, Микитів Н.С. 

Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза: навчальний 

посібник для студентів спеціальності 076 ―Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність‖. - Львів, 2018. 194 с. (Серія: лабораторний практикум) 

5. Луців Н.В. Товарознавство непродовольчих товарів. Методичні вказівки до 

виконання практичних та лабораторних робіт. Частина IХ. Ювелірні, 

галантерейні, парфумерно-косметичні товари, годинники, вироби народних 

художніх промислів. Для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 030510 

«Товарознавство і торговельне підприємництво» - Львів, 2012. – 51 с.  

6. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для 

виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та 

заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова 

діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 

2016. 59с. 

7. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза трикотажних товарів»: лабораторний 

практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: 

ЛІЕТ, 2016. 82с. 

8. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза швейних товарів»: лабораторний 

практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для 

студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: 

ЛІЕТ, 2016. 53с. 

9. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний 

практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для 
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студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, М.Л.Павлишин, 

Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128с. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні 

вироби. – К.: Вища школа, 2007. – 183 с. 

2. Беднарчук М.С. Полікарпов І.С. Товарознавство сировини, матеріалів та 

засобів виробництва: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 560 с. 

3. Беднарчук М.С., Шумський О.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: 

меблі: підручник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 420с. 

4. Будівельні товари / Кривенко П.В., Барановський В.В., Безсмертний М.П. та 

інші / За ред. П.В. Кривенко  –  К.: Вища школа, 1993. – 381 с. 

5. Бурак М.П., Рищенко Т.Д. Будівельне матеріалознавство: навч. посібник. − 

Харків: ХНАМГ, 2007. − 126 с. 

6. Галик І.С., Семак Б.Д. Товарознавство трикотажних товарів. - К.: НМЦ 

„Укоопосвіта‖, 2001. 

7. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення: підручник. – К.: 

КНТЕУ, 2004 -  с. 338 – 375. 

8. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: моногр. / Б.В. Дурняк, 

А.М. Штангрет, О.В. Мельников, Я.М. Угрин. — Львів: Укр. акад. 

друкарства, 2009. — 150 с.  

9. Зіміна Н.К., Дзюбак Н.О., Черняк Л.В. Товарознавство трикотажних товарів: 

підручник. – К.: КНТЕУ, 2002. – 159с. 

10. Иванов М.Н., Шакланов Н.Г., Панасенко В.А. Товароведение обувных 

товаров. – М.: Экономика, 1990. 

11. Кисляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. Товарознавство 

господарських товарів. -  К.: Книга, 2004. 

12. Козмич Д.И., Полищук Л.В. Товароведение текстильных, швейных и 

трикотажных товаров. – К.: Вища школа, 1992. 

13. Комар А.Т. Строительные материалы и изделия. - М.: Высшая школа, 1989. 

14. Комерческое товароведение: Учебник /В.И. Теплов и др.-М.: Дашков и К
0
, 

2000. 

15. Красовський Є.В. Товарознавство комп’ютерів та офісної техніки. – К.: 

КНТЕІ, 2005. 

16. Кушнір М.К., Тихонова Н.К. Товарознавство взуттєвих товарів. – К.: НМЦ 

„Укоопосвіта‖, 2001. – 265 с. 

17. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство. – Львів: Світ, 2003. 

18. Леженин Е.Д. Товароведение хозяйственных товаров.- М.: Экономика, 1992. 

19. Лифшиц И.М. Исследование непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 

1988. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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