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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна "Основи стандартизації" є дисципліною за вибором для спеціальності "хімія". 

Читається у 6 семестрі в обсязі 4 кредитb, у тому числі 48 годин аудиторних занять, з них 32 годин 

лекцій і 16 практичних занять, а також 72 години самостійної роботи. Закінчується заліком. 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма навчання Кількість кредитів 
– 1 

Галузь знань 
0401 Природничі науки  Вільного вибору 

Модулів – 1 Рік підготовки: 3 
Змістових модулів 

– 1 

Напрям  
6.040101 Хімія Семестр: 6 

Лекції: 32 год Загальна кількість  
годин: 120 

Спеціальність Хімія 
Практичні заняття: 16 год 
Самостійна робота: 72 год Тижневих годин: 

аудиторних – 3 
самосійна робота– 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
–   

бакалавр 
Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:1,5 

 
Метою і завданням навчальної дисципліни " Основи стандартизації" є ознайомлення з 

теорією стандартизації, метрології і сертифікації, зокрема, стандартизацією, метрологіією у хімії, 
контролі якості продукції, охороні навколишнього середовища.  

Предмет навчальної дисципліни "Основи стандартизації" включає методи 
стандартизації і метрології.  

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  
- основи стандартиції (завдання, рівні, методи);  
- головні стадії розроблення стандартів; державний нагляд за впровадженням і 

дотримуванням стандартів; 
- головні поняття та терміни в галузі якості; 
- основи стандартизації засобів і методів вимірювання; 
- основи застосування стандартизації і метрології в хімії; 
- міжнародну систему одиниць фізичних величин (СІ) в хімії; 
- поняття та терміни в галузі метрологічного забезпечення у хімічних вимірюванях. 

Студент повинен вміти:  
- користуватися базами даних стандандартів;  
- за паспортом засобів вимірювальної техніки визначати їхні метрологічні 

характеристики; 
- статистично опрацьовувати результати прямих і опосередкованих вимірювань у 

хімії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. Сутність і завдання стандартизації, основні поняття, рівні та 
напрями розвитку 

Лекція 1. Взаємозв’язок стандартизації, сертифікації і метрології. 
Короткий історичний огляд розвитку стандартизації, сертифікації і метрології. 

Сутність і завдання стандартизації, сертифікації і метрології. 
Голоні поняття і визначення в галузі стандартизації. Методичні основи 

стандартизації та напрями розвитку.  
Лекція 2. Державна система стандартизації. 
Державна система стандартизації, система органів і служб стандартизації. 

Планування робіт із стандартизації. Категорії стандартів, зміст та позначення. 
Розроблення стандартів в Україні. Основні стадії розроблення стандартів. Державний 
нагляд за впровадженням і дотримуванням стандартів.  

Лекція 3. Нормативно-правова база стандартизації. 
Система стандартів охорони навколишнього середовища і якості життя людини.  
Міжнародна стандартизація, міжнародні організації із стандартизації. Розроблення 

міжнародних стандартів. Особливості стандартизації у розвинутих європейських країнах. 
Міжнародні стандарти серій 9000, 10000, 14000, 22000.  

Інформаційне забезпечення в сфері стандартизації. 
Лекція 4. Теоретичні і методичні основи стандартизації. 
Уніфікація, систематизація, класифікація. Кодування, штихові і QR коди. 
Практичне заняття 1. Нормативно-правова база стандартизації в галузі хімії. 
Технічні регламенти і технічні умови (ТУ) у галузі хімічного виробництва, 

хімічного аналізу і суміжних галузях (аналіз об’єктів довкілля, продуктів харчування, 
лікарських засобів тощо). 

ТЕМА 2. Стандартизація та якість. Сертифікація, сертифікати. 
Лекція 5. Сертифікація, сертифікати 
Поняття та терміни в галузі якості. Загальні відомості про систему сертифікації 

УкрСЕПРО. Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації. 
Ефективність стандартизації та підвищення якості.  

Лекція 6. Ідентифікація товарів і послуг. Екологічна сертифікація.  
Основні положення системи ідентифікації товарів і послуг. Інформування про 

відповідність товарів встановленим вимогам. Знаки відповідності технічним регламентам. 
Знаки (символи) маркування. 

Екологічна сертифікація. Сертифікація систем екологічного менеджменту згідно з 
ДСТУ ISO 14000. Система екологічного маркування. 

Лекція 7. Випробувальні лабораторії: вимоги та порядок атестації. 
Випробувальні лабораторії для сертифікаційних та контрольних випробувань, які у 

системі сертифікації виконують роль третьої сторони. 
Практичне заняття 2. Випробувальні лабораторії. 
Документація випробувальних лабораторій. Сфера і галузь атестації лабораторій. 

Ознайомлення з бібліотекою кафедри аналітичної хімії в галузі атестованої лабораторії. 
ТЕМА 3. Стандартизація засобів і методів вимірювання. 
Лекція 8. Предмет і завдання метрології.  
Метрологічні служби та їх діяльність. Метрологічна експертиза. Значення 

метрології для науково-технічного прогресу та промисловості. Метрологічна служба 
України. Міжнародна організація законодавчої метрології. 

Лекція 9. Фізичні величини. 
Фізичні величини як головний об’єкт вимірювання. Міжнародна система фізичних 

величин. Міжнародна система одиниць, основні, похідні, частинні і кратні одиниці.  
Лекція 10. Процес вимірювання. 
Класифікація та основні характеристики вимірювань. Принцип, метод і методика 

вимірювань. Види і методи вимірювань. Похибки вимірювань. Метрологічне 
забезпечення єдності вимірювань.  
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Лекція 11. Засоби вимірювань. 
Види засобів вимірювання. Метрологічні засоби вимірювання. Похибки засобів 

вимірювань. Систематична, випадкова, абсолютна, відносна, приведена, основна, 
додаткова, статична і динамічна похибки засобів вимірювань. Нормовані метрологічні 
характеристики засобів вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювань 
(повірка). Класифікація засобів вимірювальної техніки. 

Лекція 12. Результати вимірювання фізичних величин.  
Статистичне оброблення прямих рівноточних вимірювань, сумування похибок. 
Практичне заняття 3. Мірний хімічний посуд як засіб вимірювання. 
Класифікація мірного посуду, похибки і класи точності. Градуювання мірного 

посуду. 
Практичне заняття 4. Засоби вимірювальної техніки в хімічному експерименті. 
Класи точності засобів вимірювальної техніки. Діапазон вимірювань, градуювальна 

характеристика, точність, чутливість, правильність засобів вимірювання. 
Зважування – вимірювання маси речовини, вимірювання оптичної густини, 

потенціалу, струму. 
ТЕМА 4. Стандартизація і метрологія в хімії.  
Лекція 13. Основи застосування стандартизації в хімії. 
Стандартизація хімічних термінів і визначень основних понять. Хімічні елементи і 

прості речовини, назви, символи та найважливіші позначення.  
Хімічні стандарти. Основні типи стандартних зразків. Застосування стандартних 

зразків для визначення складу та властивостей речовин і матеріалів. Атестація 
стандартних зразків. Хімічні реактиви та їх класифікація.  

Міжнародна система одиниць фізичних величин в хімії.  
Вимоги до оформлення науково-технічних звітів. Вимоги до оформлення курсових і 

дипломних робіт. Стандартизація при оформленні бібліографії. Універсальна десяткова 
класифікація (УДК). Хімічна інформація. Пошук і оброблення наукової інформації. 

Практичне заняття 5. Стандартні зразки в хімії. 
Стандартні зразки в хімії. Атестація стандартних зразків. 
Лекція 14. Основи застосування метрології в хімії (продовження).  
Вимірювання хімічного складу і властивостей речовин. Похибки хімічного аналізу. 

Метрологічне забезпечення контролювання якості води, ґрунту, повітря, 
сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, високо чистих речовин тощо.  

Аналітичні та графічні методи оброблення фізико-хімічних даних. Оброблення 
результатів прямих і опосередкованих вимірювань, представлення результатів. Межа 
виявлення, діапазон визначуваних умістів, нижня межа визначуваних умістів. 

Практичне заняття 6. Оброблення і представлення результатів вимірювань. 
Обчислення похибок однократних і багатократних вимірювань. 
Лекція 15. Невизначеність (непевність) вимірювання. 
Історична довідка і термінологія. Порівняння понять “невизначеність” і “похибка”. 

Стандартна невизначеність типу А і типу В, сумарна стандартна невизначеність, 
розширена невизначеність. Діаграма Парето. 

Лекція 16. Пробовідбір у вимірюванні хімічного складу речовин.  
Генеральна, складена, лабораторна проби. Похибки пробовідбору. Особливості 

оцінювання невизначеності пробовідбору. 
Практичне заняття 7. Невизначеність (непевність) вимірювання. 
Алгоритми обчислення невизначеності пробовідбору, пробопідготовки, кінцевої 

аналітичної операції вимірювання сигналу, повної невизначеності. 
Практичне заняття 8. Контрольна робота (резерв). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Кількість годин 

№
 л
ек
ц
ії
 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ ЛЕКЦІЙ 
л п лаб ср 

1  
Сутність і завдання стандартизації, основні поняття, рівні та напрями 
розвитку Взаємозв’язок стандартизації, сертифікації і метрології. 

2  4 

2  Державна система стандартизації.  2  4 

3  Нормативно-правова база стандартизації. Міжнародна стандартизація. 2 2 4 

4  Теоретичні і методичні основи стандартизації. 2  4 

5  Стандартизація та якість. Сертифікація, сертифікати.  2  5 

6  Ідентифікація товарів і послуг. Екологічна сертифікація. 2  5 

7  Випробувальні лабораторії: вимоги та порядок атестації 2 2 5 

8 
Стандартизація засобів і методів вимірювання. Предмет і завдання 
метрології.  

2  5 

9 Фізичні величини. 2  5 

10 
Процес вимірювання. Класифікація та основні характеристики 
вимірювань.  

2  5 

11 Засоби вимірювань. 2 4 5 

12 Результати вимірювання фізичних величин. 2  5 

13 

Стандартизація і метрологія в хімії. Основи застосування метрології в 
хімії. Стандартизація хімічних термінів і визначень основних понять. 
Хімічні стандарти. Основні типи стандартних зразків. Стандартизація 
оформлення результатів науково-дослідних робіт. 

2 2 5 

14 
Основи застосування метрології в хімії. Вимірювання хімічного складу і 
властивостей речовин. Похибки хімічного аналізу. Межа виявлення, 
діапазон визначуваних умістів, нижня межа визначуваних умістів. 

2 2 5 

15 Невизначеність (непевність) вимірювання. 2  5 

16 Пробовідбір у вимірюванні хімічного складу речовин. 2 2 5 
Контрольна робота (резерв)  2   
Всього годин 32 16 72 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Нормативно-правова база стандартизації в галузі хімії. 2 
2 Випробувальні лабораторії. 2 
3 Мірний хімічний посуд як засіб вимірювання. 2 
4 Засоби вимірювальної техніки в хімічному експерименті. 2 

5 Стандартні зразки в хімії. 2 

6 Оброблення і представлення результатів вимірювань. 2 
7 Невизначеність (непевність) вимірювання. 2 
 Контрольна робота 2 
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Самостійна робота 
Впродовж навчального семестру кожен студент отримує індивідуальне завдання для 

самостійного опрацювання – опрацьовує стандарт або готує реферат. Тему реферату чи 
стандарт студент обирає самостійно із запропонованого переліку. Оцінка за виконання 
цього завдання враховується у загальну суму балів, набрану студентом впродовж 
семестру. 

 
1. Перелік стандартів для самостійного опрацювання  

(за вибором студента) 
1. ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Загальні вимоги до 

методів аналізу 

2. ДСТУ 2829.1-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
золота 

3. ДСТУ 2829.2-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
срібла 

4. ДСТУ 2829.3-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
платини 

5. ДСТУ 2829.4-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
рутенію 

6. ДСТУ 2829.6-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
паладію 

7. ДСТУ 2829.9-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Методи визначення 
срібла, золота, паладію і платини в сплавах на основі заліза 

8. ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів і сплавів. Відбір та підготовка 
проб 

9. ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і 
властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDT) 

10. ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН (ISO 10523:1994, MOD) 

11. ДСТУ ІSO 5663:2007 Якість води. Визначення азоту за К`єльдалем. Метод після 
мінералізації із застосуванням селену як каталізатора (ІSO 5663:1984, IDT) 

12. ДСТУ ІSO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та 
титрування (ІSO 5664:1984, IDT) 

13. ДСТУ ISO 6059-2003 Якість води. Визначання сумарного кальцію та магнію. 
Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 
6059:1984, IDT) 

14. ДСТУ ІSO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення 
загального вмісту ціанідів (ІSO 6703-1:1984, IDT) 

15. ДСТУ ІSO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення 
легковивільнюваних ціанідів (ІSO 6703-2:1984, IDT) 

16. ДСТУ ІSO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення 
хлориду ціану (ІSO 6703-3:1984, IDT) 

17. ДСТУ ISO 7150-1-2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний 
спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT) 
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18. ДСТУ ISO 7150-2-2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 2. 

Автоматичний спектрометричний метод (ISO 7150-2:1986, IDT) 

19. ДСТУ ISO 7393-1-2003 Якість води. Визначання незв`язаного та загального хлору. 
Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1, 4-фенілендіаміну 
(ISO 7393-1:1985, IDT) 

20. ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв`язаного та загального хлору. 
Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору (ISO 
7393-3:1990, IDT) 

21. ДСТУ ISO 7890-2-2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. 
Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-
2:1986, IDT) 

22. ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики 
методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної 
градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT) 

23. ДСТУ ІSO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла 
із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ІSO 9297:1989, IDT) — На 
замінуДСТУ 4079-2001 

24. ДСТУ ІSO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення 
загальної та часткової лужності (ІSO 9963-1:1994, IDT) 

25. ДСТУ ІSO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення 
карбонатної лужності (ІSO 9963-2:1994, IDT) 

26. ДСТУ ІSO 10260:2007 Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. 
Спектрометричний метод визначання концентрації хлорофілу-а (ІSO 10260:1992, IDT) 

27. ДСТУ ISO 10304-1-2003 Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, 
нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат-і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. 
Частина 1. Метод для малозабруднених вод (ISO 10304-1:1992, IDT) 

28. ДСТУ ISO 10304-2:2003 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом 
рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Визначення броміду, хлориду, нітрату, 
нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах (ISO 10304-2:1995, IDT) 

29. ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом 
рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, 
тіоцианату та тіосульфату (ISO 10304-3:1997, IDT) 

30. ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-
емісійної спектрометрії з індуктивнозвяязаною плазмою (ISO 11885:1996, IDT) 

31. ГСТУ 34.006-96 Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення 
лужності 

32. ГСТУ 34.007-96 Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення 
кислотності 

33. ГСТУ 34.012-96 Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення вмісту 
міді 

34. ГСТУ 34.009-96 Води виробничі теплових електростанцій. Метод визначення 
твердості 

35. ДСТУ ISO 11074-2:2004 Якість ґрунту. Словник термінів. Пробовідбирання (ISO 
11074-2:1998, IDT) 
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36. ДСТУ ISO 11464-2001 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-

хімічного аналізу (ISO 11464:1994, IDT) 

37. ДСТУ ISO 11466-2001 Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що 
розчиняються у царській воді (ISO 11466:1995, IDT) 

38. ДСТУ ISO 14507:2005 Якість ґрунту. Попереднє оброблення проб для визначення 
органічних забруднювальних речовин (ISO 14507:2003, IDT) 

39. ДСТУ ISO 16772:2005 Якість ґрунту. Визначення ртуті в ґрунтових екстрактах 
царською водою методом атомної спектрометрії холодної або атомно флуоресцентної 
спектрометрії холодної пари (ISO 16772:2004, IDT) 

40. ДСТУ ISO 14870:2005 Якість ґрунту. Екстрагування слідів елементів буферним 
розчином ДТПО (ISO 14870:2001, IDT) 

 
2. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Спеціальні методи стандартизації (уніфікація, типізація, агрегатування, 
модулювання, оптимізація). 

2. Методи стандартизації в хімії. Стандартизація хімічних термінів. 
3. Хімічні стандарти. Основні типи стандартних зразків, їх атестація та 

застосування. 
4. Хімічні стандарти. Стандартні методики аналізу, їх розроблення і 

впровадження.  
5. Пошук і оброблення наукової інформації. Хімічна інформація. 
6. Гармонізація національних і міжнародних стандартів у галузі охорони 

навколишнього середовища. 
7. Гармонізація національних і міжнародних стандартів у галузі якості життя 

людини. 
8. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань. Метрологічна 

атестація засобів вимірювань. 
9. Метрологічна атестація засобів вимірювань складу і властивостей хімічних 

речовин. 
10. Основні метрологічні характеристики методів вимірювання і способи їх 

оцінювання. 
11. Стійкі (робасні) методи опрацювання результатів аналізу, їх застосування. 
12. Невизначеність результатів вимірювання і способи її оцінювання. 
13. Якість результатів аналізу. Оперативний контроль якості.  
14. Алгоритми оперативного контролю збіжності результатів контрольних 

вимірювань 
15. Хемометрія. Планування й оптимізація експерименту. 
16. Атестація хімічних лабораторій. 
17. Метрологічне забезпечення контролювання якості води. 
18. Метрологічне забезпечення контролювання якості продуктів харчування. 
19. Метрологічне забезпечення контролювання якості високо чистих речовин. 
20. Метрологічне забезпечення контролювання якості фармпрепаратів. 
21. Сертифікація систем екологічного менеджменту. 
22. Сертифікація систем управління якістю. 

 

Приклад контрольного завдання до змістового модуля 
1. Діяльність спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній 

галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання 
стосовно реально існуючих або перспективних завдань, це  
1) сертифікація; 
2) стандартизація; 



 10 
3) оптимізація; 
4) метрологія. 

2. Національна, міжнародна, міждержавна, регіональна це 
1) типи стандартизації; 
2) види стандартизації; 
3) етапи стандартизації; 
4) рівні стандартизації. 

3. Префікс України у системі EAN-13 – цифри 
1) 482; 
2) 842; 
3) 48; 
4) 84. 

4. Мірою відтворюваності результатів аналізу є 
1) стандартне відхилення; 
2) надійний інтервал; 
3) надійні межі; 
4) надійна імовірність. 

5. Внаслідок вимірювання чи обчислення отримують 
1) розмір ФВ; 
2) розмірність ФВ; 
3) значення ФВ; 
4) символ ФВ. 

6. Одиниця, яка в ціле число раз більша за системну це 
1) позасистемна одиниця; 
2) когерентна одиниця; 
3) частинна одиниця; 
4) кратна одиниця. 

7. Відзначте, у якому рядку всі символи і позначення величин прописані правильно. 
1) 10В±0,1; 10 °С; Екат; 
2) 10±0,1В; 10 °С; Екат; 
3) 10 В±0,1 В; 10°С; Екат.; 
4) 10 В±0,1 В; 10 °С; Екат  

8. Послідовність операцій, які необхідно виконати з конкретними ЗВТ для вимірювання із 
заданою точністю певної величини це 
1) принцип вимірювання; 
2) метод вимірювання; 
3) методика вимірювання; 
4) процес вимірювання. 

9. За метрологічним призначенням вимірювання класифікують на:  
1) рівноточні, нерівноточні; 
2) абсолютні, відносні; 
3) статичні, динамічні; 
4) технічні, науково-дослідні, еталонні. 

10. Різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали 
аналогового вимірювального приладу – це  
1) ціна найменшого розряду; 
2) ціна поділки; 
3) поріг чутливості засобу вимірювання; 
4) діапазон показів. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

Види контролю К-сть видів Бали Сума балів 

Опитування на практичних заняттях 
Виконання домашнього завдання: 

- опрацювання стандарту або 
- написання реферату. 

Контрольна робота 

2 
 
 
1 
1 

10 
 
 

30 
50 

20 
 
 

30 
50 

Загальна сума балів за семестр  100,0 

При виставленні балів за самостійну роботу враховуються:  
- рівень опанування викладеного теоретичного матеріалу;  
- якість виконання  і оформлення роботи; 
- ступінь активності студента при виконанні завдання, зокрема кількість і якість 

використаних літературних джерел, використання in-net ресурсів тощо. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90–100 5 
Відмінно 

В 81–89 Дуже добре  

С 71–80 
4 

Добре 

D 61–70 Задовільно  

Е  51–60 
3 

Достатньо 

 

 

Зараховано 
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