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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова дисципліна
Семестр 8
Кількість кредитів  4
Загальна кількість годин 120
Кількість модулів 3
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 
Лабораторні, годин 20
Самостійна робота, годин 80
Тижневих годин для денної форми навчання: 12
аудиторних 4
самостійної роботи студента 8
Вид контролю Екзамен 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета -Технічне регулювання (оцінювання відповідності)” полягає у визна-
ченні ролі оцінювання відповідності у загальній системі технічного регулювання 
виробництва та обігу продовольчих , у забезпеченні якості і безпечності харчових 
продуктів шляхом проведення їх сертифікації і нотифікації; у гармонізації норма-
тивної бази і системи оцінювання відповідності із міжнародними вимогами

Завдання -надання студентам необхідних для їх спеціальності знань, 
пов’язаних  з основами оцінювання відповідності у системі технічного регулю-
вання України; взаємозв’язку із стандартизацією, метрологією, управлянням 
якістю; із адаптацією міжнародного досвіду оцінювання відповідності; основ гар-
монізації нормативної бази і процедури оцінювання відповідності.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
 : Сутність оцінювання відповідності і його роль у загальній системі технічного регулювання

Тема 1. Предмет, завдання оцінювання
відповідності та його місце у загальній
системі технічного регулювання.

10 1 1 8

Тема 2. Взаємозв’язок оцінювання відпо-
відності із стандартизацією, метрологією, 
сертифікацією

10 1 1 8

Тема 3. Основи проведення оцінювання
відповідності в Україні 10 2 2 6

Тема 4. Порядок акредитації органів із
проведення оцінювання відповідності 12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 1 42 6 6 30

Модуль 2
Змістовий модуль 2: Законодавчо-нормативне забезпечення і порядок проведення оцінювання 

відповідності
Тема 5. Законодавче і нормативне регу-
лювання процесу проведення оцінювання 
відповідності (сертифікації і нотифікації)

12 2 2 8

Тема 6. Технічні регламенти. Сутність.
Порядок розробки. Особливості
впровадження

10 2 2 6

Тема 7. Модульний підхід в оцінюванні 
відповідності. Порядок проведення. 12 2 2 8

Тема 8. Нотифікація. Органи із нотифіка-
ції. Презумпція відповідності 12 2 2 8

Разом за змістовим модулем 2 46 8 8 30

Модуль 3
Змістовий модуль 3: Міжнародний досвід оцінювання відповідності і сучасні напрямки його 

розвитку
Тема 9. Старий і новий підхід при оціню-
ванні відповідності у ЄС 12 2 2 8

Тема 10. Міжнародний досвід функціону-
вання систем оцінювання відповідності. 10 2 2 6

Тема 11. Сучасні напрямки гармонізації
системи оцінювання відповідності
України при інтеграції у міжнародний
простір

10 2 2 6

Разом за змістовий модуль 3 32 6 6 20
Усього годин 120 20 20 80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Лабораторне заняття. 
Аналіз взаємозв’язку оцінювання відповідності із стандартизацією, 
метрологією, сертифікацією 2



2
Лабораторне заняття. 
Дослідження особливостей проведення оцінювання відповідності в 
Україні 2

3

Лабораторне заняття. 
Аналіз порядку акредитації органів із проведення оцінювання від-
повідності. Складання та подання заявки, визначення порядку 
проведення 

2

4
Лабораторне заняття. 
Характеристика законодавчої і нормативної бази оцінювання відпо-
відності (на прикладі продовольчих товарів). 2

5
Лабораторне заняття. 
Визначення рівня гармонізації нормативних документів 2

6
Лабораторне заняття. 
Проведення оцінювання відповідності товарів тваринного 
походження. 2

7
Лабораторне заняття. 
Аналіз структури і особливостей технічних регламентів. Побудова 
проекту технічного регламенту на харчові продукти 2

8
Лабораторне заняття 
Розробка схеми оцінювання відповідності продовольчих товарів за 
модульним підходом 2

9
Лабораторне заняття 
Порівняльна характеристика систем оцінювання відповідності у 
країнах світу 2

10
Лабораторне заняття 
Аналіз сучасних напрямків гармонізації системи оцінювання відпо-
відності України при інтеграції у міжнародний простір 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2 Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль1
Змістовий модуль1. Сутність оцінювання відповідності і його роль у загальній системі технічного 

регулювання
Лабораторне 

заняття 
Предмет, завдання 
оцінювання відпо-
відності та його 
місце у загальній 
системі технічного 

регулювання. 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Історія розвитку тех-
нічного регулювання. Місце оцінювання відповідності 
у загальній системі технічного регулювання. Джерела 
[1]-[11].  
2. Самотестування.  

Тестування, фронтальне 
та  

індивідуальне  
опитування, понятійний 

диктант 

Лабораторне 
заняття 

Взаємозв’язок оці-
нювання відповід-
ності із стандарти-
зацією, метроло-

гією, 
сертифікацією 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Стандартизація в галузі 
оцінки відповідності. Інформування в галузі 
стандартизації. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  

опитування. Розв’язання 
ситуаційних завдань

Лабораторне 
заняття 

Основи прове-
дення оцінювання 
відповідності в 

Україні 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Формування і розвиток 
національної системи технічного регулювання. Основні 
положення щодо розроблення проектів технічних 
регламентів. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань

Лабораторне 
заняття 

Порядок акредита-
ції органів із про-
ведення оціню-

вання 
відповідності.  

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Правила і методи при-
йняття та застосування міжнародних і регіональних 
нормативних документів. Національні стандарти, що є 
доказовою базою національних технічних регламентів. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  
4. Підготовка до понятійного диктанту 

Тестування, фронтальне 
та  

індивідуальне  
опитування, понятійний 
диктант, розв’язання 
ситуаційних завдань 

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Законодавчо-нормативне забезпечення і порядок проведення оцінювання 

відповідності.

Лабораторне 
заняття 

Законодавче і нор-
мативне регулю-
вання процесу 

проведення оціню-
вання відповідно-
сті (сертифікації і 
нотифікації). 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань Органи і система серти-
фікації і стандартизації. Порядок придбання сертифіка-
тів. Відповідальність за порушення законодавства про 
сертифікацію. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  

опитування, понятійний 
диктант, розв’язання 
ситуаційних завдань 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Лабораторне 
заняття 

Технічні регла-
менти. Сутність. 
Порядок розробки. 

Особливості 
впровадження.   

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Технічні регламенти. 
Сутність. Порядок розробки. Особливості впрова-
дження.    Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  
опитування,  

розв’язання ситуаційних 
завдань 

Лабораторне 
заняття 

Модульний підхід 
в оцінюванні від-

повідності. 
Порядок 

проведення. 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Модулі оцінки відпо-
відності. Оцінка відповідності та акредитації. 
Діяльність національних органів з акредитації інших 
країн. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань

Лабораторне 
заняття 

Нотифікація. 
Органи із нотифі-
кації. Презумпція 
відповідності. 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Нотифікація. Органи із 
нотифікації. Презумпція відповідності. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  
4. Підготовка до понятійного диктанту 

Тестування, фронтальне 
та  

індивідуальне  
опитування, понятійний 
диктант, розв’язання 
ситуаційних завдань 

Модуль 3
Змістовий модуль 3. Міжнародний досвід оцінювання відповідності і сучасні напрямки його 

розвитку

Лабораторне 
заняття 

Старий і новий 
підхід при оціню-
ванні відповідно-

сті у ЄС 

8

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Регіональна стандарти-
зація. Оцінювання відповідності у ЄС.   
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування.  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Тестування, фронтальне 
та  

індивідуальне  
опитування.

Лабораторне 
заняття 

Міжнародний 
досвід функціону-
вання систем оці-

нювання 
відповідності 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Міжнародна стандарти-
зація. Міжнародні та регіональні угоди про взаємне 
визнання  
результатів вимірювань і випробувань. 
Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування 

Фронтальне та  
індивідуальне  
опитування.

Лабораторне 
заняття 

Сучасні напрямки 
гармонізації сис-
теми оцінювання 
відповідності 

України при інте-
грації у міжнарод-

ний простір 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-
ратуру для обговорення питань: Міжнародні стандарти 
і настанови з питань стандартизації та оцінки відповід-
ності. Міжнародні і регіональні організації зі стандар-
тизації та акредитації.  Джерела [1]-[11].  
2. Самотестування 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-
ційних завдань та задач.  

Фронтальне та  
індивідуальне  
опитування.



7. Результати навчання

1 Знання предмету, завдань оцінювання відповідності та його місця у загальній системі тех-
нічного регулювання.

2 Розуміння взаємозв’язку оцінювання відповідності із стандартизацією, метрологією, 
сертифікацією. 

3 Вміння проводити оцінювання відповідності в Україні.
4 Вміння визначати порядок акредитації органів із проведення оцінювання відповідності

5 Знання законодавчого і нормативного регулювання процесу проведення оцінювання відпо-
відності (сертифікації і нотифікації).

6
Розуміння технічних регламентів, їх сутності. 
Вміння визначати порядок розробки та особливості впровадження.   

7 Вміння застосовувати модульний підхід в оцінюванні відповідності та визначати порядок 
його проведення.

8
Знання сутності нотифікації, органів із нотифікації. 
Розуміння презумпції відповідності. 

9 Вміння використовувати і розрізняти старий і новий підхід при оцінюванні відповідності у 
ЄС.  

10 Знання міжнародного досвіду функціонування систем оцінювання відповідності.

11 Знання сучасних напрямків гармонізації системи оцінювання відповідності України при 
інтеграції у міжнародний простір

8. Форми навчання
Лекції, семінарські і практичні заняття, виконання індивідуальних завдань 

студента, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійно опра-
цювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання
Тестування, опитування, виконання практичних робіт, виконання індивіду-

альних завдань, екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль1

Змістовий модуль1: Сутність оцінювання відповідності і його роль у загальній системі технічного р

Тема 1 1 1 1 1 4

Тема 2 1 1 1 1 4

Тема 3 1 1 1 1 4

Тема 4 1 1 1 3



Разом 
змістовий 
модуль 1

4 4 4 4 4 20

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Законодавчо-нормативне забезпечення і порядок проведення оцінювання відп

Тема 5 1 1 1 1 4

Тема 6 1 1 1 1 4

Тема 7 1 1 1 1 4

Тема 8 1 1 1 3
Разом 
змістовий 
модуль 2

4 4 4 4 4 20

Модуль 3

Змістовий модуль 3. Міжнародний досвід оцінювання відповідності і сучасні напрямки його розвит

Тема 9 1 1 2

Тема 10 1 1 1 3

Тема 11 1 1 1 3
Разом 
змістовий 
модуль 3

3 1 2 2 2 10

Всього 11 9 10 10 10 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні рекомендації для вивчення дисципліни.
3 Комплекти індивідуальних завдань.
4 Комплекти індивідуальних завдань.
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