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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомити з новими методами і принципами 

стандартизації продукції і послуг, основними метрологічними методами 

одержання, обробки і накопичення вимірювальної інформації, принципами і 

схемами сертифікації продукції і послуг, вимогами до випробувальних 

лабораторій біотехнологічного профілю і порядком їх акредитації. 

Компетентності: ЗК-1; ЗК-5; ЗК-7; ПК-3; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-13;  

ПКс1-8. 

 

Результати навчання: РН-3; РН-9; РНс1-1; РНс1-8 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Аналітична хімія Промислова біотехнологія 

Фізико-хімічні методи аналізу Управління якістю та безпечність продукції 

Фундаментальні основи 

біотехнології 

Аналітичний контроль та сертифікація 

продуктів промислової біотехнології 

Методи аналізу біологічних систем Біотехнологія клітин та білків 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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6 150/5 64 86 32 32 - Р 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 34 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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2 

Змістовий модуль № 1 Стандартизація та 

сертифікація в промисловій біотехнології. 

Розділ 1. Стандартизація в біотехнології. 

Тема 1. Стандартизація. основі поняття та принципи. 

Предмет, об’єкти, суб’єкти стандартизації. Основні 

принципи стандартизації. Мета та основні завдання 

стандартизації. Види стандартизації.   

1-12 

2 Л 2 Тема 1. Стандартизація. основі поняття та принципи. 

Стандарти. Види стандартів. Державна політики у 

сфері стандартизації. Міжнародна та регіональна 

діяльність України у сфері стандартизації 

1-12 

3 СР 5 Державні та міжнародні основоположні нормативні 

документи у галузі стандартизації 

1-34 

4 ЛЗ 4 Основоположні нормативні документи у галузі 

стандартизації ДСТУ 1.2 – ДСТУ 1.5 

13-34 

5 Л 2 Тема 2. Організація робіт з стандартизації. Вимоги до 

змісту нормативних документів.  

Органи стандартизації в Україні. Організація робіт з 

стандартизації. Нормативні документи і порядок їх 

розроблення.  

1-12 

6 Л 2 Тема 2. Організація робіт з стандартизації. Вимоги до 

змісту нормативних документів.  

Правила позначення нормативних документів. Зміст 

стандартів та технічних умов 

1-12 

7 СР 5 Український класифікатор нормативних документів 

ДK 004:2008, стандарти ДСТУ 3966 та ДСТУ 3279. 

1-34 

8 ЛЗ 4 Нормативна документація біотехнологічних 

виробництв. 

13-34 
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2 

Тема 3. Розробка та впровадження нормативних 

документів в Україні.  

Порядок розробки державних стандартів, технічних 

умов, стандартів підприємств та технологічних 

регламентів, їх затвердження, видання, перевірки, 

перегляду, зміни і скасування. Порядок впровадження 

стандартів.  

1-12 
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Тема 3. Розробка та впровадження нормативних 

документів в Україні.  

Техніко-економічна ефективність стандартизації. 

Інформаційне забезпечення та право власності на 

стандарти, кодекси усталеної практики і технічні 

умови. Нова концепція діяльності зі стандартизації в 

Україні 

1-12 

11 СР 5 Інформування про введення в дію та скасування 

стандартів. 

1-34 

12 ЛЗ 4 Розробка стандарту біотехнологічного виробництва 13-34 

   Розділ 2. Сертифікація біотехнологічної продукції та 

виробництв  

 

13 Л 2 Тема 4. Сертифікація продукції та атестація 

виробництва 

Загальні відомості про сертифікацію. Правова основа 

системи сертифікації УкрСепро. Нормативна база 

сертифікації. Порядок проведення сертифікації 

продукції. 

1-12 

14 Л 2 Тема 4. Сертифікація продукції та атестація 

виробництва 

Вимоги до органів з сертифікації та порядок їх 

акредитації. Вимоги до випробувальних лабораторій 

та порядок їх акредитації. Атестація виробництва та 

вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується 

1-12 

15 СР 5 Основоположні стандарти в галузі сертифікації  

ДСТУ 2296, ДСТУ 2462, ДСТУ 3410- 3420 

1-34 

16 ЛЗ 4 Порядок проведення сертифікації продукції 

біотехнології. 

13-34 

   Контрольна робота №1  

   Змістовий модуль № 2 Метрологія у 

біотехнологічних виробництвах 

Розділ 3. Метрологічне забезпечення 

біотехнологічних виробництв 

 

17 Л 2 Тема 5. Поняття метрології, державні органи з 

метрології та метрологічне забезпечення. 

Поняття метрології. Метрологічне забезпечення 

єдності вимірювань. Державна метрологічна система 

та метрологічний нагляд. Метрологічна служба 

України.  

1-12 

18 Л 2 Тема 5. Поняття метрології, державні органи з 

метрології та метрологічне забезпечення. 

Метрологічна служба відомств, підприємств та 

організацій. Міжнародне співробітництво в галузі 

метрології 

1-12 

19 СР 5 Основоположні державні стандарти в галузі  

метрології 

1-34 

20 ЛЗ 4 Метрологія. Основні положення, назви та позначення 13-34 



1 2 3 4 5 

21 Л 2 Тема 6. Фізичні величини. 

Поняття фізичної величини. Види величин. Одиниці 

фізичних величин. Принципи побудови систем 

одиниць та види одиниць. Міжнародна система 

одиниць СІ. Еталони одиниць фізичних величин 

1-12 

22 Л 2 Тема 7. Вимірювання та вимірювальна техніка 

Види вимірювань. Методи вимірювань. Планування 

та організація вимірювань Поняття і види засобів 

вимірювальної техніки 

1-12 

23 СР 5 Державні стандарти серії ДСТУ 3561-97. 1-34 

24 ЛЗ 4 Основні одиниці фізичних величин міжнародної 

системи одиниць.  

13-34 

25 Л 2 Тема 8. Похибки вимірювання 

Види похибок. Систематичні похибки та способі їх 

вилучення. Випадкові похибки та способі їх 

вилучення 

1-12 

25 Л 2 Тема 9. Опрацювання результатів вимірювання 

Математичне опрацювання результатів вимірювання 

1-12 

26 СР 6 Метрологічні характеристики засобів вимірювань та 

методів аналізу  

1-34 

27 ЛЗ 4 Метрологічні характеристики методів вимірювання 

хімічного складу речовини та їх обчислення..  

13-34 

28 Л 2 Тема 10. Метрологічне забезпечення виробництва 

Метрологічне забезпечення підготовки виробництва. 

Мета та основні завдання метрологічного 

забезпечення. Наукова, організаційна та технічна 

основи метрологічного забезпечення.  

1-12 

29 Л 2 Тема 10. Метрологічне забезпечення виробництва 

Метрологічна атестація засобів вимірювальної 

техніки. Повірка засобів вимірювань. 

1-12 

30 СР 6  Особливості калібрування та повірки приборів 1-34 

31 ЛЗ 4 Градуювання вимірювальних приладів. 

Контрольна робота №2 

13-34 

Разом (годин) 104   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно.  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Списку рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях  
42 

4 Виконання індивідуального завдання 20  

5 Інші види самостійної роботи - 

 Разом 86 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункове завдання   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих розрахункових завдань 

1. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонент а 4,54 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 4,14; 4,00; 4,50; 4,90; 4,40; 4,30; 3,10; 3,40; 4,31; 

4,36; 4,00. 

2-й метод: 4,50; 4,90; 4,40; 4,30; 3,10; 4,40; 4,31; 4,36; 4,41 

4,14; 4,04; 4,39. 

2. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка нікелю, %: 41,70; 41,81; 41,99; 41,30; 42,00; 

41,98; 41,00;41,50; 41,33; 41,29: 41,40. 

3. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 15,50 % отримано такі дані: 

15,00; 16,01; 15,55; 15,20; 15,10; 16,70; 16,90; 16,10; 15,15; 

15,10; 15,18; 15,30; 16,00; 16,22; 15,99; 16,40. 

4. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 9,59 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 9,19; 9,00; 9,50; 9,90; 9,40; 9,30; 3,10; 3,90; 9,31; 

9,36; 9,00. 

2-й метод: 9,50; 9,90; 9,40; 9,30; 3,10; 9,90; 9,31; 9,36; 9,91 

9,19; 9,09; 9,39. 

16 



 5. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 6,56 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 6,16; 6,00; 6,50; 6,90; 6,40; 6,30; 3,10; 3,60; 6,31; 

6,36; 6,00. 

6-й метод:; 6,50; 6,90; 6,40; 6,30; 3,10; 6,60; 6,31; 6,36; 6,61 

6,16; 6,06; 6,39. 

6. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка стеаринової кислоти, %:8.88; 7,99; 8,31; 8,11; 

8,27; 8,34; 8,33; 8,40; 8,40; 8,51; 8,19. 

7. Оцінити систематичну та випадкову похибки методики, 

якщо при аналізі стандартного зразка, що вміщує 5,65 % 

компонента, отримано такі результати: 5,65; 5,56; 5,51; 5,53; 

5,59; 5,51; 5,55; 5,61; 5,64; 5,66; 5,65. 

8. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 3,53 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 3,13; 3,00; 3,50; 3,90; 3,40; 3,30; 3,10; 3,30; 3,31; 

3,36; 3,00. 

3-й метод:; 3,50; 3,90; 3,40; 3,30; 3,10; 3,30; 3,31; 3,36; 3,31 

3,13; 3,03; 3,39. 

9. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка молочної кислоти, %: 0,125; 0,131; 0,128; 

0,125; 0,130, 0,130; 0,129: 0,130; 0,121; 0,127; 0,125. 

10. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка нікелю, %: 31,70; 31,81; 31,99; 31,30; 32,003,98; 

31,00; 31,50; 31,33; 31,29: 31,31. 

11. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 12,52 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 12,12; 11,00; 12,50; 12,90; 12,40; 11,30; 11,10; 11,20; 

12,31; 12,36; 11,00. 

2-й метод:; 12,50; 12,90; 12,40; 11,30; 13,10; 11,20; 12,31; 

12,36; 11,21 12,12; 11,00; 12,99. 

12. Оцінити систематичну та випадкову похибки методики, 

якщо при аналізі стандартного зразка, що вміщує 1,65 % 

компонента, отримано такі результати: 1,64; 1,66; 1,611,65; 

1,56; 1,51; 1,53; 1,59; 1,51; 1,51; 1,61. 

13. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка кальцію, %: 2,35; 2,16; 2,15; 2,40; 2,36, 2,41; 

2,12: 2,41; 2,15; 2,37; 2,20. 

14. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 20,20 % 

були отримані такі результати: 

 



1-й метод: 22,50; 22,90; 22,40; 21,30; 21,10; 21,20; 22,31; 22,36; 

21,00; 22,12; 21,00. 

2-й метод: 23,10; 21,20; 24,31; 22,36; 21,21 22,12; 24,00; 23,99. 

22,50; 22,90; 22,40; 21,30 

15. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка магнію %: 0,160, 0,155; 0,152; 0,158; 0,155; 

160; 0,159: 0,150; 0,151; 0,157; 0,155, 0,161. 

16. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 7,77 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 7,17; 7,00; 7,50; 7,90; 7,40; 7,30; 3,10; 3,70; 7,31; 

7,36; 7,00. 

2-й метод:; 7,50; 7,90; 7,40; 7,30; 3,10; 7,70; 7,31; 7,36; 7,71 

7,17; 7,07; 7,39. 

17. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка заліза, %: 0,155; 0,161; 0,158; 0,155; 0,160, 

0,160; 0,159: 0,150; 0,151; 0,157; 0,155. 

18. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 75,50 % отримано такі дані: 

75,00; 76,07; 75,55; 75,20; 75,70; 76,70; 76,90; 76,70; 75,75; 

75,70; 75,78; 75,30; 76,00; 76,22; 75,99; 76,40. 

19. Оцінити, який із двох методів аналізу є кращим, якщо при 

аналізі стандартного зразка із вмістом компонента 2,52 % 

були отримані такі результати: 

1-й метод: 2,12; 2,00; 2,50; 2,90; 2,40; 2,30; 3,10; 3,20; 2,31; 

2,36; 2,00. 

2-й метод: 2,50; 2,90; 2,40; 2,30; 3,10; 2,20; 2,31; 2,36; 2,21 

2,12; 2,02; 2,39. 

20. Оцінити систематичну та випадкову похибки методики, 

якщо при аналізі стандартного зразка, що вміщує 0,65 % 

компонента, отримано такі результати: 0,65; 0,56; 0,51; 0,53; 

0,59; 0,51; 0,50; 0,61; 0,64; 0,66; 0,60. 

21. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 25,50 % отримано такі дані: 

25,00; 26,02; 25,55; 25,20; 25,20; 26,70; 26,90; 26,20; 25,25; 

25,20; 25,28; 25,30; 26,00; 26,22; 25,99; 26,40. 

22. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 42,20 % отримано такі дані: 

42,00; 46,04; 42,22; 42,20; 42,40; 46,70; 46,90; 46,40; 42,42; 

42,40; 42,48; 42,30; 46,00; 46,22; 42,99; 46,40. 

23. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 35,50 % отримано такі дані: 

35,00; 36,03; 35,55; 35,20; 35,30; 36,70; 36,90; 36,30; 35,35; 

35,30; 35,38; 35,30; 36,00; 36,22; 35,99; 36,40. 



24. Визначити метрологічні характеристики метода аналізу за 

такими результатами визначення вмісту компонента в 

речовині: 

Масова частка заліза, %: 1,15; 1,16; 1,15; 1,11; 1,19, 1,16; 1,12: 

1,15; 1,14; 1,13; 1,14. 

25. Оцінити, чи включає дана методика аналізу систематичну 

похибку, якщо при аналізі стандартного зразка із вмістом 

компонента 12,20 % отримано такі дані: 

12,00; 16,01; 12,22; 12,20; 12,10; 16,70; 16,90; 16,10; 12,12; 

12,10; 12,18; 12,30; 16,00; 16,22; 12,99; 16,40. 

2 Особливості підготовки розрахункового завдання. 

Розрахункове завдання повинно містити вирішення 

задачі з розшифруванням формул та послідовністю 

дій. Всі розрахунки спочатку наводяться у вигляді 

розрахункових формул, потім у формули 

підставляються числові значення та записується 

відповідь. Всі розрахункові процедури слід 

проводити з точністю до 0,001. 

 

3 Оформлення письмової розрахункової роботи. 

Розрахункова робота виконується у формі 

рукопису на стандартних аркушах формату А4 

шрифтом Times New Roman 14 pt через 1,5 інтервали 

з використанням абзацного відступу 1,25 мм і 

вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний 

креслярським шрифтом. 

Розрахункова робота брошурується в папку і 

здається викладачу в день захисту роботи. 

Розрахункова робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в 

тексті. Зразки оформлення посилань у списку 

використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних та лабораторних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Нормативне 

забезпечення біотехнологічних виробництв» використовуються наступні 

методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Интернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 



метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоюваності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Типові питання контрольних робіт поточного контролю знань. 

1. Нормативні документи, як вони створюються, приведіть приклади 

чинних в Україні нормативних документів. 

2.  Предмет, мета, галузь та рівні стандартизації. 

3.  Види стандартів. 

4. Чинні в Україні нормативні документи. Державний класифікатор  

ДК 004. 

5.  Обов’язкові та рекомендовані вимоги стандартів. 

6.  Найпоширеніші чинні в Україні системи стандартів, їх призначення та 

коротка характеристика. 

7.  Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. 

8. Порядок пошуку нормативного документа на паперових носіях та в 

Інтернеті. 

9. Які дані вміщують технічні умови на продукт біотехнології? 

10. Яким документом регламентується  якість продукту біотехнології? 

Який його зміст? 

11. Який документ використовується для опису технології? 

Охарактеризуйте зміст цього документа. 

12. Поняття про хімічну метрологію. 

13.  Метрологічні характеристики методів вимірювання хімічного складу 

речовини та їх обчислення. 

14. Способи оцінки однорідності результатів вимірювань. 

15.  Характеристики якості вимірювань. 

16.  Систематичні похибки, їх типи. 

17. Державна метрологічна служба України, її функції, з яких підрозділів 

складається  та які установи, органи і служби до неї належать? 

18.  Закон нормального розподілу випадкових похибок.  

19. Оптимальне число вимірювань.  

20. Статистична обробка результатів вимірювань та представлення 

кінцевого результату.  

21. Порівнювання результатів вимірювань за відтворюваністю та за 

середнім результатом. 

22. Обчислення середньозваженого результату та його довірчого 

інтервалу. 

23. Державна система забезпечення єдності вимірювань: мета і задачі.  

24. Державна метрологічна служба.  

25. Задачі та служби метрологічного забезпечення.  



26. Державний метрологічний нагляд.  

27. Повірка, калібрування та метрологічна атестація засобів 

вимірювальної техніки. Метрологічна експертиза документації. 

28. Гарантія якості продукції. 

29. Охарактеризуйте поняття «продукт», «продукція», «якість продукції. 

Три складові (фактори) якості. 

30. Сфера застосування кожного документа міжнародних стандартів 

якості серії ISO 9000. 

31. Значення сертифікації у виробництві і суспільстві. 

32. Законодавча і нормативна база сертифікації 

33. Загальні положення та основні принципи системи сертифікації 

УкрСЕПРО. 

34. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО. 

35. Органи з сертифікації та їх організаційна структура.  

36. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО, схеми сертифікації. 

37. Порядок сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО. 

38. Порядок сертифікації систем якості в УкрСЕПРО. 

39. Поясніть різницю в поняттях «сертифікація» і «атестація» продукції. 

Оцінка рівня якості продукції. 

40. Порядок визнання сертифікатів інших держав 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Розрахункова 

робота Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

40 40 20 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. Інтернет-ресурс «Интернет портал по биотехнологии» –  

http://bio-x.ru/  

4. Інтернет-ресурс «Інформаційне забезпечення у сфері технічного 

регулювання ДП "Укрметртестстандарт"» –  

http://csm.kiev.ua 

5.  Інтернет-ресурс « ДНАОП законодавча база» –  

http://Www.Dnaop.Com 
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