
 
 

Дисципліна Стандартизація і сертифікація техніки та обладнання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “Стандартизація і сертифікація техніки та 

обладнання” є формування  знань з державної системи стандартизації і 

сертифікації України з розробкою технологічної документації на 

використання техніки та обладнання, нормативних документів на продукцію, 

що сертифікується. 

Що буде вивчатися 

Основні поняття і загальні положення з питань стандартизації та сертифікації 

техніки і обладнання. Організацію робіт з стандартизації і загальні вимоги до 

стандартів; порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх 

дотриманням; вітчизняні системи стандартів. Міжнародну та європейську 

діяльність стандартизації та участь у ній України. Основні положення державної 

системи сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції і 

систем якості та порядок їх акредитації. Вимоги до випробувальних лабораторій 

та порядок їх акредитації. Загальні правила, схеми та порядок проведення 

сертифікації. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю 

продукції. Розроблення технічного завдання на проведення дослідно-

конструкторських робіт. Форми конструкторської документації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Стандартизація і сертифікація техніки та обладнання” є 

досить важливою у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань, 

необхідних для використання і дотримання комплексних систем 

загальнотехнічних стандартів, виконання точнісних розрахунків і 

метрологічного забезпечення управління якістю продукції. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 14. Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами 

системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний 

інструмент для визначення параметрів деталей машин та оцінки їх похибки. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних 

знань та вмінь, технологічних методів та прийомів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

загальні: 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні:  

СК 1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови, 

властивостей, технічних характеристик  і особливостей аграрної техніки і 

обладнання; 

СК 2. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних 

процесів аграрного виробництва; 

СК 3. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; 

матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії 

сільськогосподарської техніки. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


