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Рік навчання: 3 
Семестр: 5 
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Форма підсумкового контролю Залік 
Консультації:  за графіком 
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Короткий зміст освітнього компоненту: 

Метою є формування у студентів сукупності знань, умінь та навичок для 
виконання робіт, пов’язаних з проведенням оцінки відповідності продукції/ 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: основи стандарти-
зації. 

Компетентності, яких набуває здобувач: 
Загальні компетентності: 
– ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналіз та синтез; 
– ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
– ЗК12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Результати навчання, яких набуває здобувач: 

– РН-7 Застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності 
технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та 
інших нормативним документам.  

 



Тематичний план 
Кількість го-

дин № 
теми Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

очна заоч-
на 

Літерату-
ра 

1 2 3 4 5 
Сертифікація – складова діяльності технічного 
регулювання 2 − 

Практичне заняття 1. Вивчення порядку про-
ведення сертифікації 2  1 

Самостійна робота. Технічне регулювання в 
Україні 7  

1 

Технічні регламенти та оцінка відповідності 2 − 
Практичне заняття 2. Дослідження вимог до 
маркування продукції та знаків відповідності 2 − 2 
Самостійна робота. Законодавство України в 
сфері оцінки відповідності 7 − 

2 

Модулі оцінки відповідності 2 − 
Практичне заняття 3. Вибір схеми сертифі-
кації та модулів оцінки відповідності 2  3 

Самостійна робота. Атестація виробництва 7  

3 

Декларування безпеки машин 2 − 
Практичне заняття 4. Опрацювання процеду-
ри декларування безпеки 2  4 
Самостійна робота. Випробування з метою 
декларування відповідності 7  

5 

Затвердження типу транспортних засобів 2 − 
Практичне заняття 5. Складання програми 
випробувань під час оцінки відповідності ав-
томобілів 

2  5 

Самостійна робота. Випробування з метою 
затвердження типу 8 − 

6, 7 

Акредитація органів оцінки відповідності 2 − 
Практичне заняття 6. Розробка паспорту ак-
редитованої випробувальної лабораторії 2 − 6 

Самостійна робота. Сертифікаційний аудит 7  

4 

Вимоги до органів, що сертифікують продук-
цію, процеси та послуги 2 − 

Практичне заняття 7 Вивчення вимог до ор-
гану з сертифікації продукції 2 − 7 

Самостійна робота. Коригувальні дії та не-
відповідна робота 7  

4 



Міжнародна система сертифікації 2 − 
Практичне заняття 8 Визнання європейських 
сертифікатів 2 − 8 
Самостійна робота. Проблеми та перспективи 
розвитку технічного регулювання в Україні 8 − 

1 

Усього за семестр 3 90  − 
 
Методи навчання:  
словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія, робота зі стандартами), 
наочні (демонстрація презентацій), практичні (практичні роботи, лабораторні 
роботи) 
 
Система оцінювання та вимоги:  
Поточна успішність  
1 Поточна успішність здобувачів за виконання навчальних видів робіт на на-
вчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюється за до-
помогою чотирибальної шкали оцінок з наступним перерахуванням у 100-
бальною шкалу. Під час оцінювання поточної успішності враховуються всі ви-
ди робіт, передбачені навчальною програмою.  
1.1 Лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання конкре-
тизованих завдань. 
1.2 Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індиві-
дуального завдання, виконання та оформлення практичної роботи. 
1.3 Лабораторні заняття оцінюються якістю виконання звітів про виконання ла-
бораторних робіт. 
1.4 Семінарські заняття оцінюються якістю виконання індивідуального завдан-
ня/реферату. 
2 Оцінювання поточної успішності здобувачів вищої освіти здійснюється на 
кожному практичному занятті (лабораторному чи семінарському) за чотириба-
льною шкалою («5», «4», «З», «2») і заносяться у журнал обліку академічної 
успішності. 
  – «відмінно»: здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демон-
струє глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні по-
ложення; 

– «добре»: здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основ-
ними аспектами з першоджерел та рекомендованої літерату ри, аргу ментовано 
викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 
тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логі-
ці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

– «задовільно»: здобувач в основному опанував теоретичні знання навча-
льної теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій 
літерату рі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відпові-
дає на додаткові питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання 



практичного характеру, виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти 
та явища, пов'язувати їх із майбутньою професією; 

– «незадовільно»: здобувач не опанував навчальний матеріал теми (дис-
ципліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першо-
джерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні 
навички не сформовані. 
3 Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як середньоарифметична 
сума балів за кожне заняття, за індивідуальну роботу, поточні контрольні робо-
ти за формулою: 

1 2поточ К К ... КnК
n

  
 , 

де поточК – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного контро-
лю; 
     1 2К ,К ,...,Кn  – оцінка успішності n -го заходу поточного контролю; 
     n  – кількість заходів поточного контролю. 

Оцінки конвертуються у бали згідно шкали перерахунку (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 – Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у бага-

тобальну шкалу  

4-бальна 
шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

4- бальна 
шкала 

100- ба-
льна 

шкала 

4- бальна 
шкала 

100- 
бальна 
шкала 

4- бальна 
шкала 

100- баль-
на 

шкала 
5 100 4,45 89 3,90 78 3,35 67 

4,95 99 4,4 88 3,85 77 3,3 66 
4,9 98 4,35 87 3,80 76 3,25 65 

4,85 97 4,3 86 3,75 75 3,2 64 
4,8 96 4,25 85 3,7 74 3,15 63 

4,75 95 4,20 84 3,65 73 3,1 62 
4,7 94 4,15 83 3,60 72 3,05 61 

4,65 93 4,10 82 3,55 71 3 60 
від 1,78 до 

2,99 
від 35 до 

59 
4,6 92 4,05 81 3,5 70 

повторне складання 
4,55 91 4,00 80 3,45 69 від 0 до 1,77 від 0 до 34 
4,5 90 3,95 79 3,4 68 повторне вивчення 

 
Підсумкове оцінювання за дисципліну 
1 Екзамен проводиться після вивчення всіх тем дисципліни і складається здо-
бувачами вищої освіти в період екзаменаційної сесії після закінчення всіх ауди-
торних занять 
2 До екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі види ро-
біт передбачені навчальним планом з дисципліни: 
  - були присутні на всіх ау диторних заняттях (лекції, семінари, практичні); 



  - своєчасно відпрацювали всі пропу щені заняття; 
  - набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не менше 36 ба-
лів, що відповідає за національною шкалою «3»); 

Якщо поточна успішність з дисципліни нижче ніж 36 балів, здобувач 
вищої освіти має можливість підвищити свій поточний бал до мінімального до 
початку екзаменаційної сесії. 
3 Оцінювання знань здобувачів при складанні екзамену здійснюється за 100-
бальною шкалою. 
Оцінювання знань здобувачів шляхом тестування здійснюється за шкалою: 

– «Відмінно»: не менше 90 % правильних відповідей; 
– «Дуже добре»: від 82 % до 89 % правильних відповідей; 
– «Добре»: від 74 % до 81 % правильних відповідей; 
– «Задовільно»: від 67 % до 73% правильних відповідей; 
– «Задовільно достатньо»: від 60 % до 66 % правильних відповідей; 
– «Незадовільно»: менше 60 % правильних відповідей. 

4 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньозважена 
оцінка, що враховує загальну оцінку за поточну успішність і оцінку за складан-
ня екзамену.  
5 Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни 
проводиться за формулою: 

0 6 0 4екз поточПК , К , Е    , 
де екзПК – підсумкова оцінка успішності з дисциплін, формою підсумко-

вого контролю для яких є екзамен; 
             поточК – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного кон-
тролю (за 100-бальною шкалою); 
             Е  - оцінка за результатами складання екзамену (за 100-бальною шка-
лою). 

 0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і 
складання екзамену. 
6 За виконання індивідуальної самостійної роботи та участь у наукових заходах 
здобувачам нараховуються додаткові бали.  
6.1 Додаткові бали додаються до суми балів, набраних здобувачем вищої освіти 
за поточну навчальну діяльність (для дисциплін, підсумковою формою контро-
лю для яких є залік), або до підсумкової оцінки з дисципліни, підсумковою фо-
рмою контролю для якої є екзамен.  
6.2 Кількість додаткових балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 
завдань, залежить від їх об'єму та значимості: 

– призові місця з дисципліни на міжнародному / всеукраїнському конкур-
сі наукових студентських робіт – 20 балів; 

– призові місця з дисципліни на всеукраїнських олімпіадах – 20 балів;  
– участь у міжнародному / всеукраїнському конкурсі наукових студентсь-

ких робіт – 15 балів 
– участь у міжнародних / всеукраїнських наукових конференціях студен-

тів та молодих вчених – 12 балів; 



– участь у всеукраїнських олімпіадах з дисципліни – 10 балів 
– участь в олімпіадах і наукових конференціях ХНАДУ з дисципліни – 5 

балів; 
– виконання індивідуальних науково-дослідних (навчально-дослідних) 

завдань підвищеної складності – 5 балів. 
6.3 Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів. 
7 Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може пере-
вищувати 100 балів.  
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни визначається 
згідно зі шкалою, наведеною в таблиці 2. 
 
Підсумковий контроль за курсову роботу 
1 Підсумковий контроль з виконання курсової роботи проводиться до початку 
екзаменаційної сесії за графіком консультацій кафедри. 
2 Оцінювання самостійності і якості виконання курсової роботи проводиться за 
результатами її публічного захисту здобувачем перед комісією у складі не ме-
нше двох науково-педагогічних працівників кафедри, які призначаються заві-
дувачем кафедри, у тому числі керівника курсової роботи. 
3 Під час оцінювання якості виконання курсової роботи враховують зміст, офо-
рмлення, організацію виконання та результати публічного захисту курсової ро-
боти, таблиця 2. 

 
Таблиця 2 – Критерії оцінювання знань з виконання курсової роботи 

Критерії оцінювання Бали 
Зміст  50 
Обґрунтування актуальності теми  3 
Повнота розкриття теми  10 
Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних да-
них, що характеризують проблему та їх аналіз у динаміці  

5 

Використання математичних та статистичних методів, методів моделю-
вання, комп’ютерних технологій  

5 

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та 
законодавчих документів  

2 

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова 
новизна результатів дослідження  

10 

Наявність у курсовій роботі наочності (таблиць, графіків, схем) та їх 
аналіз  

5 

Обґрунтованість висновків і практична значущість рекомендацій (про-
позицій)  

10 

Оформлення та організація виконання  20 
Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи за-
галом (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилан-
ня на літературні джерела)  

5 

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул та 5 



графічних ілюстрацій  
Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших 
інформаційних джерел  

5 

Дотримання графіка виконання курсової роботи 5 
Захист  30 
Повнота й лаконічність висвітлення в доповіді ключових аспектів робо-
ти  

10 

Презентація курсової роботи 10 
Аргументованість і повнота відповідей на додаткові питання  10 

 
4 Загальна підсумкова оцінка за виконання курсової роботи не може перевищу-
вати 100 балів. Загальна підсумкова оцінка за виконання курсової роботи ви-
значається згідно зі шкалою, наведеною в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за націо-
нальною шка-

лою 

Оцінка 
в ба-
лах 

екзамен залік 

Оцінка Критерії 

90-100 

В
ід

мі
нн

о 

За
ра

хо
ва

но
 

A Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані, 
усі передбачені програмою навчання на-
вчальні завдання виконані, якість їхнього 
виконання оцінено числом балів, близьким 
до максимального 

80–89 B Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, необхідні практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом в основному 
сформовані, усі передбачені програмою 
навчання навчальні завдання виконані, 
якість виконання більшості з них оцінено 
числом балів, близьким до максимального 

75-79 

Д
об

ре
 

За
ра

хо
ва

но
 

С Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
без прогалин, деякі практичні навички ро-
боти з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо, усі передбачені програмою 
навчання навчальні завдання виконані, 
якість виконання жодного з них не оцінено 
мінімальним числом балів, деякі види за-
вдань виконані з помилками 



Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за націо-
нальною шка-

лою 

Оцінка 
в ба-
лах 

екзамен залік 

Оцінка Критерії 

67-74 D Теоретичний зміст курсу освоєний частко-
во, але прогалини не носять істотного ха-
рактеру, необхідні практичні навички ро-
боти з освоєним матеріалом в основному 
сформовані, більшість передбачених про-
грамою навчання навчальних завдань ви-
конано, деякі з виконаних завдань, можли-
во, містять помилки 

60–66 

За
до

ві
ль

но
 

E Теоретичний зміст курсу освоєний частко-
во, деякі практичні навички роботи не 
сформовані, багато передбачених програ-
мою навчання навчальних завдань не ви-
конані, або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мініма-
льного. 

35–59 

Н
ез

ад
ов

іл
ьн

о 

FX Теоретичний зміст курсу освоєний частко-
во, необхідні практичні навички роботи не 
сформовані, більшість передбачених про-
грам навчання навчальних завдань не ви-
конано, або якість їхнього виконання оці-
нено числом балів, близьким до мінімаль-
ного; при додатковій самостійній роботі 
над матеріалом курсу можливе підвищення 
якості виконання навчальних завдань (з 
можливістю повторного складання) 

0–34 

Н
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йн

ят
но
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е 
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F Теоретичний зміст курсу не освоєно, необ-
хідні практичні навички роботи не сфор-
мовані, усі виконані навчальні завдання мі-
стять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом курсу не приведе до 
якого-небудь значущого підвищення якості 
виконання навчальних завдань (з 
обов’язковим повторним курсом) 

 
Політика курсу: 
– курс передбачає роботу в колективі, середовище в аудиторії є дружнім, твор-
чим, відкритим до конструктивної критики; 
– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практич-
них занять, а також самостійну роботу; 



– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем навчальної дисципліни, 
які винесені відповідно до програми на самостійне опрацювання, або ж були 
розглянуті стисло; 
– усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін; 
– якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації ви-
кладача; 
– курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку 
екзаменаційної сесії; 
– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил 
академічної доброчесності, викладених у таких документах: «Правила академі-
чної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobro
ch_1.pdf), «Академічна доброчесність. Перевірка тексту академічних, наукових 
та кваліфікаційних робіт на плагіат» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf)
, «Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK
_1.pdf). 
– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і пови-
нен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі; 
– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із вико-
ристанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використову-
вати лише під час он-лайн тестування. 
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