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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна вивчає загальні питання сертифікації електричних машин, що використовуються у промисловості, нормативно-
правову базу систем сертифікації продукції, сертифікаційні випробування. 

Цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є одержання знань з термінології, стандартизації, процедури, методології з сертифікації 
електричних машин. а також набуття практичних навичок прийняття обґрунтованих самостійних інженерних рішень при 
обробці даних сертифікаційних випробувань електричних машин. 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 32 лекцій, 16 практичних , 72 самостійної роботи 

Семестр 11 

 



Результати навчання:  

здатність керувати проектами і критично оцінювати їх результати; знання і розуміння 

сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва, технічних 

характеристик, конструктивних особливостей, призначення, і правил експлуатації 

електроенергетичного і електромеханічного обладнання; здатність демонструвати розуміння 

нормативно-правових актів, норм, правил й стандартів у електроенергетиці, електротехніці та 

електромеханіці. 

Теми, що розглядаються  

Лекційні заняття 

1. Основні поняття, визначення та положення сертифікації. 

2. Законодавча база сертифікації та правові відносини сторін 

3. Стандартизація як нормативна база сертифікації продукції 

4. Система сертифікації продукції 

5. Система УкрСЕПРО 

6. Сертифікаційні випробування електричних машин 

7. Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань електричних машин 

8. Сертифікація систем якості 

9. Атестація виробництва 

10. Принципи організації виробництва електричних машин для забезпечення якості 

виробництва 

11. Технологічне забезпечення виробництва електричних машин, що сертифікується 

12. Експертиза технічної документації на електричні машини, що сертифікуються 

13. Акредитація органів з сертифікації електричних машин 

14. Акредитація органів з сертифікації систем якості 

15. Акредитація випробувальних лабораторій з сертифікації електричних машин 

16. Діяльність міжнародних організацій з сертифікації продукції 

Практичні заняття 

1. Організація сертифікації продукції на підприємстві. 

2. Метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань електричних машин 

3. Сертифікація систем якості 

4. Атестація виробництва 

5. Принципи організації виробництва електричних машин для забезпечення якості 

виробництва 

6. Технологічне забезпечення виробництва електричних машин, що сертифікується 

7. Експертиза технічної документації на електричні машини, що сертифікуються 

8. Акредитація органів з сертифікації електричних машин  

Форма та методи навчання  

При викладанні матеріалу навчальної дисципліни з метою активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів використовуються наступні методи навчання: практичний, словесний, 

робота з книгою, відео-метод, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний 

виклад, частинно-пошуковий (евристичний), дослідницький. 

Методи контролю 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, тестів, виконання індивідуальних 

завдань, проведення контрольних робіт. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 

проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних, індивідуальних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до навчального плану в 

обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних білетах. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна 

інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 



Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни за умови 

виконання та захисту індивідуального завдання, передбачених навчальною програмою з 

дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Контрольна 

робота 

Поточний  

контроль 
РГ Екзамен Сума 

2×10 = 20 30 20 30 100 

  

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Рейтингов

а оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться 

в основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності  

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання 

і проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності 



75-81 С Добре 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання 

і проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

60-63  Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 
висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

35-59 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільн

о 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля 

може бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 



1-34 

F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільн

о 

- - Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 
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Держстандарт України. - К. : Основа, 1998. 
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Кондрашов [и др.]. ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. - Харьков : НТУ 

“ХПИ”, 2006 

4. Сертификация продукции: Конспект лекций. – 1-я редакция. – Харьков: ХГПУ, 1999 г.  

5. Ряполов А.Ф. Сертификация. Методология и практика. – М.: Изд-во стандартов, 1987 г.  

6. Офіційний сайт кафедри «Електричні машини» НТУ «ХПІ». Режим доступу: 

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash 

7. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Мирослава Петровська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. - 420 с. 

8. Сертифікація товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г. 

А., Богданова О. Ф., Горач О. О. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2011. - 418 с.  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються дисципліни: 

Освітня програма підготовки бакалаврів, 

технологія виробництва електричних 

машин 

Виконання дипломного проекту (роботи) 

 

Провідний лектор:  

доцент кафедри електричних машин, доцент Маслєнніков А.М. __________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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