
СИЛАБУС  

АТЕСТАЦІЙНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

1. Загальна інформація про освітній компонент  

Повна назва    Атестаційний кваліфікаційний іспит  

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Туманова Ю.В., Рязанцев В.В., Яшина Т.В., Динник О.Д.,  

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету 

Рівень вищої освіти 

Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр   4-й семестр 

Обсяг   Обсяг становить 0 кредитів ЄКТС 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі 

Статус   Атестація  

Передумови для вивчення   Перелік дисциплін, що мають бути вивчені раніше: 

«Проєктування контрольно-вимірювальних пристроїв (зі 

змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і вузлів та 

технічні вимірювання»)», «Технологія механічної обробки 

на металообробних верстатах», «Інструмент для механічної 

обробки матеріалів», «Технологічні основи 

машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні 

методи виробництва заготовок деталей машин»)»  

Додаткові умови Виконання індивідуального навчального плану підготовки 

молодшого бакалавра в повному обсязі (відсутність 

заборгованостей) 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета освітнього компонента  

Метою освітнього компоненту є комплексна перевірка теоретичної та практичної фахової 

підготовки здобувачів-випускників з метою встановлення відповідності їх 

кваліфікаційного рівня вимогам стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі, 

навчальному плані і програмам підготовки; прийняття рішення про присудження ступеня 

молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації «молодший бакалавр галузевого 

машинобудування».  

 



4. Зміст освітнього компонента 

Ознайомлення з Програмою атестаційного кваліфікаційного іспиту. 

Самостійне опрацювання питань з навчальних дисциплін «Проєктування контрольно-

вимірювальних пристроїв (зі змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і вузлів та 

технічні вимірювання»)», «Технологія механічної обробки на металообробних 

верстатах», «Інструмент для механічної обробки матеріалів», «Технологічні основи 

машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні методи виробництва заготовок 

деталей машин»)». Консультації перед атестаційним кваліфікаційним іспитом. 

Складання атестаційного кваліфікаційного іспиту під час роботи Екзаменаційної комісії. 

5. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент.  

ПРН 1. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами 

ПРН 3. 
Демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних 

наукових фактів, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

ПРН 4. 

Демонструвати здатність розв’язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних математичних, наукових та 

технічних методів, інформаційно-комунікаційних технологій. 

6. Види навчальної діяльності 

Екзамен. 

7. Методи викладання, навчання 

Репродуктивний; проблемний виклад; емпіричний, методи контролю і самоконтролю за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: письмовий екзамен.  

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 

82-89 

С 
В загальному правильна робота 

з певною кількістю помилок 
74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35-59 



F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

8.2 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

1. Перевірка виконання тестових завдань. 

2. Перевірка виконання практичних завдань. 

9 Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 
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228 с.   
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посібник. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. 143 с.  

4. Грицай І.Є. Теорія різання. Лезове та абразивне оброблення 

металів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. 232 с. 

5. Технологічні основи машинобудування. [Електронний 

ресурс] : підручник для студ. спец. 131 «Прикладна механіка», 

133 «Галузеве машинобудування» / С.С. Добрянський, 

Ю.М. Малафєєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 379 с. 

 


