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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Інформатика та обчислювальна техніка 

2.Основи технології МБ 

3 Проектування та виробництво заготовок.  

4 Автоматика і автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні 

5 Системи автоматизованого проектування 

6 Комп’ютеризовані системи технологічної підготовки виробництва.  

7 Проектування  і  програмування  обробки  на верстатах  з  

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 На основі знань основних принципів і загальних правила системи Укрсепро уміти 

вибирати схему (модель) і порядок проведення сертифікації продукції, процесів або 

послуг за допомогою нормативно-методичних документів в умовах конкретного 

виробництва. 

 В умовах іспитової лабораторії за допомогою нормативно-методичної документації з 

використанням обраних засобів і інструментів застосовуючи необхідну схему (модель) 

сертифікації вміти проводити сертифікаційні іспити та контроль за обраною методикою. 

 З метою проведення статистичного приймального контролю якості при відомій щільності 

закону розподілу значень параметра використовуючи методи статистичного контролю й 

аналізу вміти дати оцінку відповідності якості продукції установленим вимогам. 

 На основі знань критеріїв забезпечення якості сертифікації використовуючи нормативні 

документи с вимогами к органам по сертифікації  вміти робити усвідомлений вибір 

механізмів забезпечення якості сертифікації в умовах конкретних соціально-економічних 

і технологічних ситуацій. 

 На основі знань застосування основоположних документів із сертифікації уміти 

використовувати стандарти на всіх стадіях процесу сертифікації (виконанні робіт, 

наданні послуг) у галузі машинобудування. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Історія  розвитку сертифікації. Введення до сертифікації. Основні терміни. Сучасний стан 

і напрямки розвитку сертифікації. Основні цілі та завдання сертифікації 

 Основні положення та нормативні документи системи сертифікації УкрСЕПРО, їх 

відповідність міжнародним нормативним документам ISO/IES. 

 Нормативно-методичне забезпечення сертифікації 

 Нормативні документи с вимогами к органам по сертифікації і порядок їх акредитації 

 Структура нормативно-методичного забезпечення сертифікації 

 Області застосування сертифікації. Обов’язкова та добровільна сертифікація. 

Номенклатура продукції та послуг, що підлягає обов'язкової сертифікації. 

 Структура системи  та функції її органів. Керуючі органи УкрСЕПРО 

 Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації 

Модуль 2 

 Загальні критерії забезпечення якості сертифікації 

 Посібник з якості 

 Сертифікація систем якості підприємств. 

 Основи сертифікаційних іспитів 

 Основи техніки вимірів параметрів продукції 

 Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується 

 Статистичні методи в керуванні якістю сертифікації 

 Акредитація і взаємне признання сертифікації. 
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