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Подано методичні рекомендації до виконання завдання «Акредитація 
випробувальної лабораторії» при вивчанні дисциплини «Організація 
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«Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання»). 

 

Містять теоретичні данні і рекомендації. Наприкінці наведено критерії 
оцінювання. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Тема методичних рекомендацій відповідає напрямку підготовки 
магістрів освітньо-професійної програми «Промислова естетика і 
сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 
«Матеріалознавство». 

Теоретичні знання, що отримані на лекціях, практичних заняттях і 
самостійній роботі, повинні бути реалізовані під час виконання завдання із 
дисципліни або в заключній фазі навчання - рукопису розділу випускної 
кваліфікаційної роботи зі спеціальності 132 «Матеріалознавство». 
Оформлення кваліфікаційної роботи треба виконувати згідно з вимогами 
нормативних документів: 

-ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 
оформлювання [1];  

-ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання [2];  

-методичних рекомендацій [3, 4]. 
Кваліфікаційна робота повинна виконуватися самостійно, 

використовуючи матеріали передатестаційної практики, методичне та 
інформаційне забезпечення. 

У випадку використання запозичених матеріалів треба надавати 
посилання на джерела інформації з метою запобігання плагіату[5]. 

 
ВСТУП 

Об'єкт (матеріал, технологія, механізм, елемент, пристрій та ін.), який є 
результатом професійної діяльності, підлягає сертифікації. Це забезпечує 
об'єктивну оцінку відповідності створеної продукції нормативно-технічній 
документації, визначає можливість постановки продукції на виробництво, 
підтверджує споживачеві її безпеку і якість, підвищує 
конкурентоспроможність. 

Невід'ємною частиною сертифікації є сертифікаційні випробування, які 
проводяться незалежними від виробника випробувальними лабораторіями[6]. 
Загальний вигляд однієї з таких лабораторій показаний на рис.1. 

Технічна компетентність і об'єктивність, свідоцтво того, що лабораторія має 
право здійснювати конкретні види випробувань, підтверджується атестатом 
про акредитацію (додаток А, Б)  

Атестат видає національний орган України з акредитації після 
проходження лабораторією процедури акредитації. 
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Рис. 1. Випробувальна лабораторія 
Мета методичних рекомендацій - підвищення ефективності 

самостійної роботи студента при розробці пакету документів для акредитації 
випробувальної лабораторії 

 
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

 
Вихідним документом для початку процедури акредитации є заявка, яка 

подана в Національне агентство з акредитації України (НААУ) за 
встановленною формою.  

До заявки додаються наступні додатки: 
1. Перелік документів; 
2.Опитувальна анкета; 
3. Сфера акредитації; 
4. Паспорт випробувальної лабораторії; 
5. Опитувальний лист. 
Зразки документів наведені нижче. 
Сфера акредитації віпробувальної лабораторії має однозначно 

визначатися номенклатурою продукції та видами випробувань у 
відповідності до вимог нормативних документів. З цією метою слід 
встановити якомога точніші визначення випробувань, які проводяться із 
продукцією, що підлягає випробуванню, характеристик, які перевіряють, та 
використанням обраних методів випробувань. 
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КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання кваліфікаційної роботи здійснюється експертним методом з 
використанням критеріїв, регламентованих Положенням про оцінювання 
результатів навчання здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» [7] з урахуванням 
специфіки спеціальності. 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра Бали  

Знання 

Результати кваліфікаційної роботи  – правильні, обґрунтовані, 
осмислені. 
Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 
досягнень; 
- критичне осмислення професійних проблем та на межі 
предметних галузей 

95-100 

Рішення містять негрубі помилки або описки 90-94 

Рішення має певні неточності 85-89 

Рішення правильні, але мають певні неточності й недостатньо 
обґрунтовані 

80-84 

Рішення правильні, але мають певні неточності, недостатньо 
обґрунтовані та осмислені  

74-79 

Рішення  фрагментарні 70-73 

Рішення демонструють нечіткі уявлення студента про об'єкт 
розробки 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв'язувати проблеми; 
- оновлювати знання; 
- інтегрувати знання; 
- провадити інноваційну діяльність 

95-100 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання в 85-89 



 

37 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра Бали  

практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 1 
вимоги  
актеризуєКваліфікаційна робота хар уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 2 
вимог 

80-84 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 3 
вимог 

74-79 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 4 
вимог 

70-73 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Кваліфікаційна робота характеризує уміння застосовувати знання 
при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація  

Зрозумілість тексту кваліфікаційної роботи. Мова: 
-правильна; 
-чиста; 
-ясна; 
-точна; 
-логічна; 
-лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 
- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 
- наявність логічних власних суджень; 
- доречна аргументація; 
- здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

95-100 

Достатня зрозумілість з незначними хибами; 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість, доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 
реалізовано 2 вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість, доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 
реалізовано 3 вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість, доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 
реалізовано 4 вимоги) 

74-79 

Задовільна зрозумілість, доречна комунікаційна стратегія (сумарно 70-73 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра Бали  

не реалізовано 5 вимог) 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді), комунікаційна 
стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 6 вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість, комунікаційна стратегія з хибами 
(сумарно не реалізовано 7 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

Відмінне володіння компетенціями: 

-стресовитривалість;  
-саморегуляція;  
-трудова активність в екстремальних ситуаціях; 
-рівень особистого ставлення до справи; 
-відповідальність за взаємостосунки; 
-володіння всіма видами навчальної діяльності; 
-ступінь володіння фундаментальними знаннями;  
-належний рівень сформованості загальнонавчальних умінь і 

навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 
відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та відповідальності 
(не реалізовано 1 вимога) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та відповідальності 
(не реалізовано 2 вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та відповідальності 
(не реалізовано 3 вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано 4 вимоги) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (не реалізовано 5 вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 
відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

Інтегральна оцінка керівника може визначається як середня за всіма 
дескрипторами або з використанням вагових коефіцієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

Як видно з наведеного в методичних рекомендаціях матеріалу для 
розробки пакету установчих документів, створення акредитаційної 
лабораторії пов'язано з кваліфікованим вибором обладнання та розробкою 
проектної документації. 

Розробивши пакет установчих документів для акредитації 
випробувальної лабораторії, магістр оволодіє компетенціями: 

застосовувати вимоги вітчизняних та міжнародних нормативних 
документів щодо формулювання та розв'язання наукових та науково-
технічних задач розробки, виготовлення, випробування, сертифікації, 
утилізації матеріалів та виробів; 

створювати та застосовувати ефективні технології виготовлення 
матеріалів та виробів, розраховуючи економічну ефективність виробництва; 
та отримає практичні навички, що  необхідні для пошуку та рішення проблем 
щодо розробки стратегії, використання основних механізмів і інструментів 
сучасного забезпечення якості продукції під час виконання професійних 
обов’язків. 
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Додаток А 

Зразок атестата про акредитацію випробувальної лабораторії 
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Додаток Б 

Зразок додатку до атестату про акредитацію 

 

 

 


