Ф А1.1-26-102

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
з _ Експертизи якості продукції _ для _2_ курсу
(назва навчальної дисципліни)

спеціальності _7.18010010 - Якість, стандартизація та сертифікація _
(код і найменування спеціальності)

_ЯССб (1,5з)_
(шифр групи)

(осінній семестр, 2017 -2018 н.р.)
№
з/п

Дата

Обсяг
у год.

Тема лекції

Лектор

4
5

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
проф. Коваленко С.М.
04.11.2017
Вступ до курсу «Експертиза якості продукції».
2
проф. Коваленко С.М.
06.11.2017
Організація проведення експертизи товарів.
2
проф. Коваленко С.М.
11.11.2017
Порядок складання акта експертизи. Типова помилка при проведенні
2
експертизи.
проф. Коваленко С.М
14.11.2017
Класифікація та кодування товарів.
2
проф. Коваленко С.М
15.11.2017
Маркування товарів. Транспортна тара.
2

6

17.11.2017

Види товарознавчої експертизи.

2

проф. Коваленко С.М

7

20.11.2017

Ідентифікація та фальсифікація товарів.

2

проф. Коваленко С.М

1
2
3

Всього:

14

Примітка: лекція відбувається у суботу о _12.50-14.30_ год. в ауд. каф упр. як. № _1,
(день тижня)

(час проведення)

(номер аудиторії)

у понеділок о _10.25-12.05_ год. в ауд. каф упр. як. № _2,
у суботу о _08.30-10.10_ год. в ауд. каф упр. як. № _1,
у вівторок о _12.50-14.30_ год. в ауд. каф упр. як. № _1,
у середу о _18.25-20.00_ год. в ауд. каф упр. як. № _2,
у п’ятницю о _16.40-18.15_ год. в ауд. каф упр. як. № _2,
у понеділок о 08.30-10.10_ год. в ауд. каф упр. як. № _2

Завідувач кафедри товарознавства,
професор

_______________

Баранова І. І.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з Експертизи якості продукції для _2 курсу

Ф А1.1-26-114

(назва навчальної дисципліни)

спеціальності 7.18010010 - Якість, стандартизація та сертифікація _
(код і найменування спеціальності)

_ЯССб (1,5з)___

(шифр групи)

(осінній семестр, 2017 – 2018 н.р.)

№
з/п

Обсяг у

Тема заняття

годинах, вид
заняття

Дата

Система оцінювання
знань, бали
min
max

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
05.11.2017 Вступ до курсу «Експертиза якості продукції».
2 Пз

5

8

2
3

05.11.2017 Організація проведення експертизи товарів.
06.11.2017 Порядок складання акта експертизи. Типова

2 Пз
2 Пз

5
5

8
8

4

експертизи
06.11.2017 Маркування товарів. Транспортна тара.

2 Пз
2 Сз
2 Сз
2 Пз
2 Пз

4
5
4
4
4

7
8
7
7
7

Всього за ЗМ 1:

36
25

60
40

4 Сз / 12 Пз

61

100

5
6
7

помилка при проведенні

11.11.2017
09.11.2017 Види товарознавчої експертизи.
11.11.2017 Класифікація та кодування товарів.
11.11.2017 Ідентифікація та фальсифікація товарів.
Підсумковий контроль засвоєння ЗМ 1
Підсумковий модульний контроль з модуля 1: «Концептуальні засади експертизи якості
продукції. Загальні відомості про проведення експертизи якості продукції.»
Підвищення рейтингу з модуля 1: «Концептуальні засади експертизи якості продукції. Загальні
відомості про проведення експертизи якості продукції.»
ВСЬОГО ЗА ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ 1

Завідувач кафедри товарознавства, професор

_______________

Баранова І. І.

Ф А1.1-26-102

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з _Медичного та фармацевтичного товарознавства_ для _5_ курсу
(назва навчальної дисципліни)

з Експертизи якості продукції для _2 курсу
(назва навчальної дисципліни)

спеціальності 7.18010010 - Якість, стандартизація та сертифікація _
(код і найменування спеціальності)

_ЯССб (1,5з)___

(шифр групи)

(осінній семестр, 2017 – 2018 н.р.)
№
з/п

Назва теми, зміст питань
МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

Якість, як основна категорія товарної експертизи.
Основні поняття якості товарів. Фактори формування і збереження якості товарів. Оцінювання якості товарів. Показники якості товарів.
2 Інформаційні засоби експертизи товарів.
Поняття та види інформації про товар. Товаросупровідні документи. Маркування товарів. Інформаційні знаки.
3 Основні методи товарної експертизи.
Огляд загальних критеріїв проведення товарної експертизи. Методи, які використовуються під час проведення товарних експертиз, за
способом і джерелом отримання інформації. Методи експертної оцінки показників якості товарів.
4 Основні положення системи ідентифікації товарів та послуг (EAN *UCC).
Перелік нормативної документації зі штрихового кодування (ШК) товарів. Перевірка правильності нанесення ШК та ідентифікація за
цифровим позначенням у ШК візуальним методом. Загальні вимоги до штрихових кодів. Ідентифікація товарів за допомогою сканеру.
5 Санітарно-гігієнічна, санітарна експертиза.
Мета, завдання, об’єкти і суб’єкти санітарно - гігієнічної експертизи. Призначення та особливості застосування санітарно - гігієнічної
експертизи. Загальні вимоги до товарів за гігієнічними показниками. Загальні вимоги до товарів за санітарними показниками.
6 Екологічна експертиза.
Особливості та призначення екологічної експертизи. Загальні вимоги до товарів за екологічними показниками. Мета та порядок
проведення екологічної експертиз. Форми і види екологічної експертизи.
Література:
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