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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 
 

Обовязкова  

                          

Загальна кількість  

годин –  150 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента –6,5 

26 год. 4 год. 

Практичні/семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні 

39 год. 4 год. 

Самостійна робота 

85 год. 142 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 
Мета дисципліни «Сертифікація» надання  студентам системи знань щодо 

основ формування теоретичних знань та практичних навичок для вирішення 

основних завдань, пов’язаних  з проведенням сертифікації та оцінки 

відповідності продукції, послуг та систем управління. 

 

Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішувати такі завдання: 

- набуття знань щодо сертифікації та оцінки відповідності; 

- набуття знань з питань ідентифікації; 

- вивчення систем сертифікації продукції; 

- вивчення законодавчої бази України щодо сертифікації та оцінки 

відповідності: 

- набуття знань щодо систем сертифікації в інших  державах. 

 

 

 

 

 

 



3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
л п/с лаб.   сам. 

робо

та 

 

л п/с лаб.   сам. 

робо 

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  Система сертифікації в Україні 
Тема 1 Державна система 

сертифікації УкрСЕПРО. 

16 3  4,5 8,5 16    16 

Тема 2. Безпека та якість 

товарів, значення і 

вимоги. 

19,5 3  4,5 12 19,5 0,5  0,5 18.5 

Тема 3. Конкуренто  -

спроможність товарів. 

19,5 3  4,5 12 19,5 0,5  0,5 18.5 

Тема 4. Основи безпеки 

харчових продуктів. 

18 3  4,5 10,5 18 0,5  0,5 17 

Тема 5  Маркування. 

 

21 4  6 11 21 0,5  0,5 20 

Разом за змістовим 
модулем 1 

94 16  24 54 94 2  2 90 

Змістовий модуль 2. Декларування відповідності харчових продуктів. Оцінки 
відповідності харчових продуктів. 
Тема 6. Декларування 

відповідності харчових 

продуктів. 

22 3  5 14 22 1  1 20 

Тема 7. Оцінка 

відповідності харчових 

продуктів та продовольчої 

сировини. 

17 3,5  5 8,5 17 0,5  0.5 16 

Тема 8. Система 

забезпечення якості при  

виготовленні, збережені та 

реалізації харчових 

продуктів. 

17 3,5  5 8,5 17 0,5  0,5 16 

Разом за змістовим 
модулем 2 

56 10  15 31 56 2  2 52 

Усього годин  150 26  39 85 150 4  4 142 

 

4. Теми семінарських/лабораторних занять 
№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Державна система сертифікації УкрСЕПРО 4,5 

2 Безпека та якість товарів, значення і вимоги. 4,5 

3 Конкурентоспроможність товарів 4,5 

4 Основи безпеки харчових продуктів 4,5 



5 Маркування. 6 

6 Декларування відповідності харчових продуктів 5 

7 Оцінка відповідності харчових продуктів та продовольчої 

сировини. 

5 

8 Система забезпечення якості при  виготовленні, збережені та 

реалізації харчових продуктів. 

5 

 Разом 39 

 
5. Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації щодо економіки туристичної галузі. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,     

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях . 

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид  та тема 

занять  

Кількість 

годин  

самостій-

ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Система сертифікації в Україні 
Лабораторне 

заняття       

Тема 1 

Державна 

система 

сертифікації 

УкрСЕПРО.. 

 

    

 

 

 

 

8,5 

1.Вивчення загальних понять сертифікації.  

Системи стандартів ДСТУ стосовно 

сертифікації продукції, послуг та системи 

управління в Національніій системі 

УкрСКРПО. Перелік продукції, що підлягає  

обов’язковій сертифікації. Порядок 

призначення органів  з сертифікації в системі 

УкрСЕРПО.. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 
 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 2.  

Безпека та 

якість товарів, 

значення і 

вимоги.. 

 

 

 

 

12 

1.Вивчення понять якості товара.  Значення 

якості товару в сучасних умовах. Поняття 

«безпека». Законодавчих аспектів безпеки 

товарів. Вимоги до товарів .Групування 

показників і характеристик якості товару. Суть 

контролю за якістю. Види і методи контролю. 

Суть оцінки якості і значення її в 

товарознавстві і практичній діяльності. Методи 

оцінки рівня безпеки та якості товарів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 
 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 3. 

Конкуренто  -

спроможність 

 

 

12 

1.Вивчення поняття конкурентоспроможності. 

Значення конкурентоспроможності у 

внутрішній і міжнародній торгівлі Добровільна 

сертифікація продукції як регулятор 

конкурентоспроможності  продукції на ринку. 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 



товарів. 

 
Світовий досвід в частині добровільної 

сертифікації продукції. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді 
 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей и. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 4. 

Основи 

безпеки 

харчових 

продуктів. 

 

 

 

 

 

10,5 

1.Вивчення поняття  «безпека продукції\» 

Законодавчі нормативні акти стосовно безпеки 

продукції. Характеристика факторів 

формування безпеки продукції. 

Характеристика факторів  безпеки при 

збережені продукції. Сутність контролю. Види 

і методи контролю. Відповідальність 

виробника за безпеку продукції. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей и. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 5. 

Маркування.. 

 

11 1.Технічний регламент. Щодо маркування 

харчових продуктів. Знаки та символи 

маркування харчових продуктів. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до контрольно-модульної роботи.. 
 

 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 
Разом змістовий 

модуль 1 
54   

Змістовий модуль 2. Декларування відповідності харчових продуктів. Оцінки 
відповідності харчових продуктів. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 6. 

Декларування 

відповідності 

харчових 

продуктів.. 
 

 

 

 

14 

1.Вивчити законодавчі вимоги до виробництва 

та обігу харчових продуктів. Вимоги до 

випробувальних лабораторій. Що проводять 

випробування харчових продуктів та 

продовольчої сировини. Перевірка продукції 

на вміст ГМО. Декларування  відповідності. 
Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 
Лабораторне 

заняття 
Тема 7. 

Оцінка 

відповідності 

харчових 

продуктів та 

продовольчої 

сировини. 

 

 

 

 

8,5 

1.. Вивчити оцінку відповідності першої 

сторони. (Самосертифікація). Оцінку 

відповідності продукції третьої  сторони. 

Органічна продукція та методи її оцінювання 

та маркування. Екологічно чиста продукція та 

методи її оцінювання та маркування 
 Джерела [1, 2, 3, 4, 5]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 
 

 

Тестування,  

та 

індивідуаль

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 

Лабораторне 

заняття 

Тема 8. 

 

 

 

1.Вивчити систему НАССР, вимого  

відповідного чинного законодавства. Система 

управління якістю за вимогами ISO  22000 

Тестування,  

та 

індивідуаль



Система 

забезпечення 

якості при  

виготовленні, 

збережені та 

реалізації 

харчових 

продуктів. 
 

 

 

8,5 

Систему забезпечення якості безпеки харчових 

продуктів. Загальний огляд рекомендацій по 

застосуванню Кодекса Аліментаріус. 

Джерела [1, 2, 3, 4, 5, ]. 

2. Само-тестування. 

3. Підготовка до виконання контрольно-модульної роботи.. 
 

не 

опитування, 

заслуховува

ння та 

обговорюва

ння 

доповідей. 

Разом змістовий 

модуль 2 

31   

Разом 85   
 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Знання Державної системи 

сертифікації УкрСЕПРО. 
        +      

2 Знання безпека та якість 

товарів, значення і вимоги. 
         +     

3.Знання виробництва в 

економіці туризму 
        +      

4. Знання 

конкурентоспроможності 

товарів. 

           +   

5. Знання маркування товарів. 

 
        +      

6. Знання декларування 

відповідності харчових 

продуктів 

          +    

7. Уміння оцінити відповідність 

харчових продуктів та 

продовольчої сировини 

            +  

8. Уміння використовувати 
систему якості при  

виготовленні, збережені та 

реалізації харчових продуктів 

             + 

 
 

8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 
 



9. Методи оцінювання 

       Передбачено такі види контролю навчальної діяльності студентів: поточний, 

модульний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних занять. Модульний контроль здійснюється в письмовій 

формі шляхом відповіді на питання та розв’язання задач, які представлені в 

білеті. Модульний контроль здійснюється 2 рази за семестр. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзамену (відповіді на питання, що представлені в 

у білеті)                                      

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються: 

1) у випадку проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при 

проведені підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 

 
Оцінювання протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2  2  2 6 

Тема 2 2  2  2 6 

Тема 3 2  2  2 6 

Тема 4 2  2  2 6 

Тема 5 2  2  2 6 

Разом змістовий 

модуль1 
10  10  10 30 

Змістовий модуль 2 

Тема 6 2  2  4 8 

Тема 7 2  2  2 6 

Тема 8 2  2  2 6 

Разом змістовий 

модуль 2 
6  6  8 20 

Разом                                   16                                         16                                           18 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 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 

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 пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках 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. Опорний конспект лекцій (електронний варіант) 

2. Візуальне супроводження лекцій (презентації) 

3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

4. Комплекти індивідуальних завдань. 
5. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова 
 
1. Про захист прав споживачів: Закон України станом на 15 червня 2007 р. Верховна 

Рада України. – Х: ПП «ІГВІНІ», 2007 р.- 48 с.. 

2. ДСТУ  3413-96  «Система Сертифікації УкрСЕРПО. Порядок проведення  

сертифікації продукції». 

3.   ДСТУ  3414 – 96  «Система сертифікації УкрСЕРПО. Атестація виробництва. 

Порядок проведення» 

4. ДСТУ  3415 – 96  «Система сертифікації УкрСЕРПО. Реєстр Системи». 

5. ДСТУ  3417 – 96  Система сертифікації УкрСЕРПО. Процедур визнання 

результатів сертифікації продукції, що імпортується» 

6. ДСТУ  3419 – 96  «Система сертифікації УкрСЕРПО. Сертифікація систем якості. 

Порядок проведення» 

7. ДСТУ  3498 – 96  «Система сертифікації УкрСЕРПО. Блан документів. Форма та 

опис». 

8 ДСТУ  3957 – 2000  «Система сертифікації УкрСЕРПО. Порядок обстеження 

виробництва під час проведення сертифікації продукції». 

9. ДСТУ ISО/IEC 15025: 2996  – 2000  «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» 

10. ДСТУ ISО  22000:2007  «Система управління безпечністю харчових продуктів. 

Вимоги до будь-яких організацій харчового данцюга» 

11. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності: ДСТУ ISО  

9004-2001. – (Чинний від 2002 -15-01)- К.: Держстандарт України. -2001.44 с.- 

(Національний стандарт України). 

12 ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН «Загальні вимоги до організації процесу проведення 

навчальних занять»   
 
 
 
 



Допоміжна 
 
1. Журнал  «Економіка України», «Компаньон», «Нові технології», «сСандарты и 

качество», Стандартизація, сертифікація, якість», «Статистика України». 
2.  Кавалер В.В.Азбука штрихового кодирования товаров. – Винница: Континент - 

Прим, 1995. 

3, Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб, пособие   - 2-е изд., Перераб. и доп. 

– М., Высшее образование; ЮрайтИздат. 2009. – 460 с. 
 
 
Інформаційні ресурси 
 
1. Справочник потребителя.  Журнал о товарах и услугах «Потребитель» 

(Електронний ресурс). – Режим доступу: http: //potrebitel/org.ua: 

2.Науково-технічний центр стандартизації. Інформаційного забезпечення та 

підтвердження відповідності. (Електронний ресурс).. - Режим доступу: http: // 

www.csn.kiev.ua. 

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: за станом 

на 4 липня 2013 р. №406-VII. - Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua. 

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua 

 

 

 

 

 
 


