
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Експертне оцінювання якості матеріалів для виробів  

текстильної і легкої промисловості 
 

Статус дисципліни – вільного вибору аспіранта. 
Викладач: Супрун Н.П.,  професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів. 

Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) теоретичні основи матеріалознавства 

(текстильного, шкіряно-хутрового та взуттєвого), теоретичні основи планування 

експериментів та інтерпретації результатів визначення властивостей матеріалів  . 

 

1. Анотація курсу: 
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 10 год. , практичні – 20 год., 

самостійна робота студента – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями: здатністю використовувати знання і розуміння 

для вирішення професійних задач організації та проведення експертизи якості текстильних 

матеріалів та виробів легкої промисловості вітчизняного та закордонного виробництва.                                                                                                                                    
. 
Результати навчання дисципліни:  

знати: принципи експертного оцінювання якості матеріалів та сучасні методи 

експериментальних досліджень їх властивостей, методи опису, ідентифікації та класифікації 

виробів текстильної і легкої промисловості та вимоги нормативних документів до цих 

товарів, основні установчі документи експертизи властивостей і рівня екологічної 

безпечності текстилю, методики складання нормативних документів; 

вміти: проводити оцінювання споживчих властивостей матеріалів текстильної і легкої 

промисловості за допомогою експертних методів, здійснювати аналіз нормативних 

документів щодо їх експертизи; 

здатен продемонструвати: експериментальні навички оцінки якості текстильних матеріалів 

для виробів текстильної і легкої промисловості з використанням сучасних методів 

досліджень; знання нормативної бази системи якості текстильних матеріалів; 

володіти навичками: планування та проведення експертного оцінювання якості, основних 

методів аналізу, формулювання вимог, що висуваються до текстильних матеріалів 

відповідно до їх призначення у виробах; 

самостійно вирішувати: практичні проблеми експертного оцінювання якості матеріалів для 

виробів текстильної і легкої промисловості та складати відповідні нормативні документи. 

 

Зміст дисципліни: Тема 1. Класифікація та види експертиз. Тема 2. Порядок проведення 

експертизи якості товарів. Тема 3. Санітарно-гігієнічна експертиза. Тема 4. Екологічна 

експертиза. Тема 5. Організація досліджень та оформлення результатів експертизи.  

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань, 

презентації, завдання для тематичного та підсумкового контролів. 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оцінювання: 
Розподіл балів, які отримують аспіранти  

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

(тестовий) 

Екзамен Сума 

Т1 

Т2 

Т2 

Т4 

Т3 

Т6 

Т4 

Т8 

        Т5 

Т 10 
15 15 15 15 15 15 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 

Види робіт, що оцінюються  

в балах 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Усього 

Виконання і захист 

практичної роботи  
15 15 15 15 15 

75 

Модульний  (тестовий контроль) 15 15 

Екзамен 10 10 

Всього з дисципліни 100 

Критерії оцінювання екзамену: 

Екзамен проводиться у письмовій формі із подальшим захистом відповідей. 

Результати складання екзамену оцінюються за десятибальною шкалою: 

8-10 балів отримують студенти, відповідь яких є самостійною та повною. Аспірант 

має глибокі, міцні, узагальнені знання з дисципліни, вільно та обґрунтовано використовує їх. 

Відповідь містить послідовне і аргументоване виконання завдання із використанням 

нестандартних рішень. 

5-7 балів отримують аспіранти за повну, логічну, обґрунтовану відповідь із деякими 

неточностями. Аспірант із незначними підказками викладача може зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію. Знання аспіранта є достатньо повними, він 

вільно застосовує вивчений матеріал у звичайних стандартних ситуаціях. Відповідь на 

завдання є недостатньо аргументованою. 

1-4 балів отримують аспіранти, відповіді на виконані завдання яких є неповними або 

виконані із значними підказками викладача. Відповідь аспіранта недостатньо осмислена. 

Наявні помилки у виконанні, відсутні висновки. Відповідь на завдання є слабо 

аргументованою та/або в окремих аспектах – неправильною. 

Екзаменатор може ставити аспіранту додаткові питання для уточнення чи 

обґрунтування відповіді на завдання. Кількість додаткових запитань не обмежується. 

 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

 



3. Політика курсу:  
3.1. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час проведення 

модульного контролю заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). 

- 3.2. Політика оцінювання 

Оцінка аспіранта формується таким чином:  

- звіт за практичною роботою (виконання, обговорення, проведення опитувань) – 

максимальна оцінка 75 балів 

- Модульний  контроль - 25 балів 

– 3.3. Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Виконання та захист пропущених практичних робіт, не проведених у визначений 

термін, здійснюється наприкінці семестру згідно відповідного розкладу відпрацювань, 

затвердженого на кафедрі.  

Модульний контроль, який здається із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюється на нижчу оцінку (-5 балів). Перескладання модуля без зниження оцінки 

відбувається із дозволу відділу аспірантури за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

– 3.4. Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, довготривала хвороба, міжнародне стажування, 

епідеміологічна ситуація) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма 

навчання) за погодженням із керівництвом деканату. 

 

 


