
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Сучасні аспекти оцінки відповідності  

текстильних матеріалів та виробів 
 

Статус дисципліни – вільного вибору аспіранта. 

Викладач: Кизимчук О.П., професор, кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів.                                                                                                                                     
. 
Рекомендовано третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити): теоретичні основи технологічного 

забезпечення якості та ефективності виробництва, стратегія розвитку виробництв та 

технологій легкої промисловості, інформаційно-комунікаційні технології в наукових 

дослідженнях, інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень, Іноземна 

мова для академічних цілей. 

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

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

Мета курсу – оволодіння компетентностями: здатністю проводити дослідження на 

відповідному рівні; здійснювати аналітичну та експериментальну науково-технічну 

діяльність.   

Результати навчання дисципліни:  
знати: головні показники та методи випробувань для визначення якості текстильних 

матеріалів у відповідності до їх призначення, основні стандартні методики проведення 

досліджень, основи проведення оцінювання відповідності в Україні; порядок проведення 

оцінки відповідності згідно з вимогами директив європейського союзу ; 

вміти: експертну оцінку відповідності якості текстильних матеріалів та виробів, проводити 

дослідження основних властивостей текстильних матеріалів та виробів ; 

здатен продемонструвати: систему спеціальних знань з оцінки якості текстильних 

матеріалів та виробів, готовність до проведення експериментальних досліджень їх 

характеристик; 

володіти навичками: самостійно вирішувати питання з визначення напрямків та методів 

дослідження якості текстильних матеріалів та виробів легкої промисловості, порядку їх 

проведення; працювати в групі при проведенні оцінки відповідності текстильних матеріалів 

та виробів легкої промисловості. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Якість текстильних матеріалів. Тема 2. Структура та фізико-

механічні властивості трикотажу. 

Форми підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, комплекти тестових завдань 

для поточного та підсумкового контрою. 

Мова навчання:  українська. 

2. Оцінювання:  
Розподіл балів, які отримують аспіранти  

 

Поточне оцінювання та самостійна робота* 
МК(тестовий) Екзамен  Сума 

Т1 Т2 

10 60 20 10 100 
 

Розподіл балів з дисципліни  

Види оцінювання Т1 Т2 Усього 

Виступ на практичному занятті 10 40 50 

Презентації за темою заняття  20 20 

Поточний контроль 10 10 20 

Екзамен 10 10 

Всього з дисципліни 100 



Критерії оцінювання екзамену:  

Екзамен проводиться у письмовій формі за білетами. Білет містить 2 рівноцінні питання, 

кожне з яких максимально оцінюється у 5 балів. Відповідь на питання з допущеними 

несуттєвими помилками – 4 бали; відповідь на питання з допущеною  помилкою – 3 бали; 

відповідь на питання з допущеною суттєвою помилкою – 2 бали; неправильна відповідь – 0 

балів. 

 

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. 

3.2. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання практичних 

робіт в повному обсязі, проходження тесту модульного контролю. 

3.3. В разі несвоєчасного виконання практичних робіт кількість балів за кожну зменшується 

на 3 бали. 

3.4. Перенесення терміну здачі робіт або перездача виконується у визначений викладачем час. 

3.5. Роботи, у яких виявлено плагіат, не розглядаються і повертаються автору на повторне виконання.  

3.6. Курс дисципліни передбачає обов’язкове відвідування занять. Аспіранти, які з певних причин не 

відвідують заняття, мусять впродовж тижня узгодити із викладачем графік індивідуального 

відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання занять здійснюється за визначеним планом.  

3.7. Оскарження оцінювання здійснюється на підставі заяви завідувачу відділу докторантури 

та аспірантури шляхом створення комісії з числа викладачів, які задіяні у підготовці докторів 

філософії за профілем освітньої компоненти, з обов’язковим включенням в комісію 

завідувача кафедри. 

 

 

 


