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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння обсягом теоретичних і практичних знань стосовно основних засад процедури сертифікації 
обладнання харчових виробництв та  державного регулювання питань якості і безпеки харчових продуктів, методів оцінювання рівня якості 
продукції переробних та харчових виробництв 

Цілі курсу 

Сформувати у студентів загальні поняття і надати знання щодо основних принципів метрології, стандартизації та сертифікації в харчовій 
галузі України, а також розглянути порядок розроблення нових і перегляду діючих стандартів, реалізації методик оцінки відповідності 
зразків харчових продуктів та основних положень стандартизації і сертифікації харчових продуктів та обладнання харчових і переробних 
виробництв 

Формат  Лекційні, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 2 



Обсяг дисципліни:  5 кредити ECTS. 150 годин 

Лекцій: 48 годин. 

Лабораторних занять: -. 

Практичних занять: 16 годин. 

Компетентності  

Розуміти основні принципи, задачі та термінологію стандартизації і 

сертифікації харчової продукції. Здатність здійснювати вибір базових зразків 

і номенклатури показників якості харчової продукції 

Результати навчання  

Вміти застосовувати порядок здійснення сертифікаційних робіт щодо 

обладнання переробних і харчових виробництв та харчових продуктів 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1 Загальні відомості про стандартизацію. Роль і значення 

стандартизації. Принципи стандартизації. Основні поняття та визначення в 

галузі стандартизації. 

Тема 2 Науково-методичні принципи стандартизації. Класифікація 

стандартів. Категорії та види. Національні та міжнародні стандарти. 

Позначення стандартів національного та інших рівнів. 

Тема 3 Методологія стандартів. Методи стандартизації уніфікація, 

агрегатування, типізація. Маркування продукції знаками відповідності 

вимогам ДСТУ. 

Тема 4. Основні принципи та загальні правила системи УкрСЕПРО. 

Тема  5. Кваліметрія. Поняття якості продукції. Управління якістю. 

Сертифікат відповідності. Схеми сертифікації. Декларація відповідності. 

Тема 6. Визначення показників якості харчових продуктів та продовольчої 

сировини.  

 

Форма та методи навчання 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного 

за логічною побудовою навчального матеріалу. 



Метод лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що 

допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити 

студентів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває 

пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови. 

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли студенти 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в 

разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким 

методом (який передбачає активну самостійну роботу студентів при 

засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і 

перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків). 

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає 

пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.  

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність студентів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи: 

– репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

– проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається 

своєрідний еталон творчого мислення); 

– частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють магістри під його керівництвом 

(при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої 

діяльності студентів); 

– дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і 

студенти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, 

підбираючи для цього необхідні джерела інформації. 



У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, при 

якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, 

домагаючись осмислення, засвоєння студентами. 

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, 

презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) 

використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому 

викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії. 

На відміну від лекційних занять, виконання індивідуального завдання 

потребує від студента дещо інших навичок, тому для нього використовується 

спонукальний метод навчання, коли викладач ставить перед магістрами 

проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність. 

Магістри при цьому, у свою чергу, самостійно здобувають і засвоюють нові 

знання в основному без допомоги викладача. 

 

Методи контролю  

При вивченні студентами дисципліни «Сертифікація обладнання і 

харчової продукції», передбачають наступні види контролю: поточний та 

семестровий. Поточний контроль здійснюється після завершення кожної 

теми у вигляді усних та письмових відповідей на контрольні питання по 

розділах. Об’єктами поточного контролю є: 1) відвідування занять, 

активність роботи студента та його відношення до справи; 2) робота на 

практичних заняттях; 3) виконання індивідуального завдання; 4) самостійне 

опрацьовування тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях. 

Важливе значення має виконання індивідуального завдання, при цьому 

найвищим числом балів оцінюється робота, яка виконана 

у  встановлений  термін, без помилок і на високому рівні. Роботи із 

значними  помилками  повертаються студенту для виправлення.  

Семестровий контроль проводиться при умові проходження студентом 

всіх етапів поточного контролю та захисту розрахункового завдання. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються як 



допоміжна інформація для виставлення підсумкової оцінки. Кінцевим етапом 

оцінювання знань студентів, якщо студент з будь-яких обставин, не може 

отримати оцінку за встановленим рейтингом є екзамен наприкінці семестру 

(з оцінкою за 100-бальною шкалою), який проводиться шляхом письмової 

відповіді на поставлені теоретичні запитання та  надані магістрам 

академічної групи практичні завдання, які наведено в комплекті 

екзаменаційних білетів (комплект містить до себе 25 білетів). Під час 

екзамену оцінюються теоретичні знання та вміння володіти набутими 

практичними навичками.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

50 15   30  5 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 



Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 



1 2 3 4 5 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  
простих прак-
тичних задач 



Основна література: 
 

1. Величко О.М., Кучерук В.Ю., Гордієнко Т.Б., Севастьянов В.М. Основи 
стандартизації та сертифікації: підручник. Херсон: Олдіплюс, 2013. 364 с. 
2. Полякова Н. О. Метрологія і стандартизація: навч. посіб. - Київ : Фітосоціоцентр, 
2016. 214 с. 
3. Налобіна О.О. Випробування, сертифікація і стандартизація машин: навч. посіб. 
- Рівне: НУВГП, 2018. 259 с. 
4. Нанка О. В., Антощенков Р. В.,  Кісь В. М. та ін. Загальне управління якістю: 
підручник –  Харків: ХНТУСГ, 2019 р. 205 с. 
5. Панченко М.О. Управління якістю: теорія та практика: навчальний посібник. 
Київ : Центр учбової літератури, 2018. 228 с. 
6. Стойко І.І. Стандартизація, сертифікація, метрологія: навч. посіб. - Тернопіль: 
ТНТУ ім. І.Пулюя, 2018. 212 с 
7. Стріха Л.О., Назаренко І. В., Гроза В. І. Стандартизація продукції та послуг: курс 
лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2017. 80 с. 
8. Баль-Прилипко Л. В., Слободянюк Н. М., Поліщук Г. Є., Паска М. З., Бурак В. Є. 
Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю: підручник – Київ. 
Компринт, 2017. 571 с. 
9. Салухіна Н.Г., Язвінська О.М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: 
підручник. – Київ. «Центр навчальної літератури», 2019. 426 с 
10.  Машта Н.О., Бенчук О.П., Бенчук Г.П. та ін. Основи стандартизації, метрології 
та управління якістю: навч. посіб. – Рівне, 2016. 388 с. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін 
 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Машини та апарати переробних і 
харчових підприємств  
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