
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 3; 

2. Назва: Випробування, сертифікація і стандартизація  машин; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Налобіна О.О., д.т.н., професор. 

9. Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: нормативно – 

інформаційну базу проведення сертифікації та стандартизації; знати документальні процедури та технології 

сертифікації машин і послуг; володіти основами проведення сертифікаційних випробувань; володіти основами 

проведення випробувань, обробки їхніх результатів; вміти: працювати зі стандартами; складати програми 

випробувань; обґрунтовувати вибір параметрів за параметричними рядами; перевіряти штрих коди на 

продукції. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання», «Машини для земляних робіт», «Підйомно-транспортні машини», «Дорожні машини», 

«Технічне креслення» та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного 

напряму підготовки. 
12. Зміст курсу: 
Історія стандартизації. Загальні відомості про стандартизацію. Роль стандартизації в розвитку народного 

господарства країни. Основні поняття та визначення в галузі стандартизації. Категорії нормативних 

документів зі стандартизації. Види стандартів. Рівні стандартизації. Порядок розробки стандартів. Державний 

контроль і нагляд за дотриманням вимог державних стандартів. Порядок розробки, побудови, викладання й 

оформлення технічних умов. Поняття уніфікації та її види. Єдина система конструкторської документації. 

Єдина система технологічної документації. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Система 

стандартів безпеки праці. Єдина система технологічної підготовки виробництва. Система розроблення та 

поставки продукції на виробництво. Органи і служби державної стандартизації. Міжнародні організації зі 

стандартизації. Національні організації зі стандартизації зарубіжних країн. Вибір та застосування штрихових 

кодів. Терміни та визначення в галузі штрихового кодування. Штрихове кодування в Україні. Основні 

положення державної системи сертифікації продукції. Види і системи сертифікації продукції. Законодавча 

база. Структура і діяльність Укр СЕПРО. Атестація виробництв. Правила та порядок проведення сертифікації. 

Фінансування робіт. Основи сертифікаційних випробувань БДСГМ і оцінювання стану машин. Оцінювання 

стану технічних засобів. Види випробовувань. Стендові випробовування. Ходові (натуральні) випробовування. 

Експлуатаційні випробовування. Планування випробовувань. Програма випробовувань. Методика 

випробовувань. Оцінка результатів випробовувань. 

13. Рекомендовані навчальні видання:. 
1. Качество, эффективность и основы сертификации машин и услуг. Основы сертификации машин 

строительного комплекса и услуг технического сервиса / М.И. Грифф, В.А. Зорин, А.В. Рубайлов; под ред. 

проф. М.И. Гриф-фа. – М.: МАДИ, 2000. – 152 с.  

2. Основы стандартизации, сертификации и метрологии / под ред. Крыловой С.В. – М.: Просвещение, 2000. – 

478 с. 

3. Держстандарт України. Каталог нормативних документів. (Видання офіційне). – К., 1999.- 456 с. 

4. Каталог производственного оборудования. [Электронный ресурс] – Режим доступа:.http://tehnoinfo.ru 

свободный. — Загол. з екрана. — Яз. рус. 

5. Державні стандарти України. [Электронный ресурс] – Режим доступа:.http:// www.csm.kiev.ua/nd/nd.-з 

екрану.  — Мова укр. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год.практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова навчання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:. 
2. Title: Testing, certification and standardization of machines; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Napodina O.O., Dr., professor. 

9. Results of studies: As a result of studying academic discipline the student must know: normative-information base 

of certification and standardization; To know the documentary procedures and technologies of certification of 

machines and services; Possess the bases of certification testing; Possess the basics of testing, processing of their 

results; Abilities: to work with standards; to formulate test programs; Justify selecting options by parametric rows; 

Check the barcode codes for the products. 

10. Forms of organizing classes: Educational classes, self-work, practical training, control measures...; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Interchangeability, standardization and 

technical measurements", "excavation equipment", "hoisting-and-transport machines", "Road Machines", "technical 

drawing" and other disciplines that directly form the competence of the specialist in the relevant direction Training. 

12. Course contents:  
History of standardization. General information on standardization. The role of standardization in the development of 

national economy of the country. Basic concepts and definitions in standardization. Categories of normative 

documents on standardization. Types of standards. Level of standardization. Order of standards development. State 

control and supervision of compliance with State standards. The procedure of development, construction, teaching and 

design of technical conditions. The notion of unification and its species. The only system of design documentation. 

The only system of technological documentation. State system of ensuring integrity of measurements. Labour safety 

standards system. The only system of technological production preparation. System of development and delivery of 

products for production. Bodies and services of State standardization. International Organization for Standardization. 

National organizations for standardization of foreign countries. Select and apply barcode codes. Terms and definitions 

in the area of bar coding. Bar coding in Ukraine. The main provisions of the State system of product certification. 

Types and systems of product certification. Legislative base. Structure and activity of the UKR Sepro. Attestation of 

Productions. Rules and procedure of certification. Financing of works. Fundamentals of the certification test of 

BCMGM and evaluation of machine condition. Assessment of technical means condition. Types of tests. Test. 

(natural) testing. Operational trials. Planning of tests. Testing program. Methods of testing. Evaluation of tests ' results. 

13. Recommended educational editions:  
1. Quality, efficiency and basis of certification of machines and services. Fundamentals of certification of 

construction complex machines and services of technical Service/M. Griff, V.A. Zorin, A.V. Rubaylov; Ed. 

Prof. M. I. Grif-fa. – M.: Madi, 2000. 152.  

2. Fundamentals of standardization, Certification and Metrology/ed. Krylova s.v. – M.: Enlightenment, 

2000. 478. 

3. Holding standard Ukraine. Catalogue of normative documents. (official). -K., 1999.-456 S. 

4. Catalogue of production equipment. [Electronic resource] – access mode:. http:/tenoinfo.ru free. Hdr. The 

crane. Armenian. Rus. 

5. State standard Ukraine. [e-resource]-access mode:. http://www. CSM. Kiev. UA/ND/ND.-Z Ekran.  -

Mova Ukr. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours. Lectures, 14 hours. Practical works, 60 hours. Self-work. Together – 90 hours.  

Methods: Interactive lectures, individual tasks, individual and group scientific and research tasks, use of 

multimedia means.... 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is carried out on the 100-grade scale. 

   Final control: Passed at the end of 9 semester. 

  Current control (100 points): testing, surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


