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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями систематизованих знань в галузі загальних науково-

технічних і практичних основ, засадних методологічних та організаційних положень 

стандартизації та сертифікації продукції, товарів і послуг в Україні і в світі для 

досягнення при практичній діяльності високих кінцевих результатів. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 

54 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність знань з стандартизації та сертифікації продукції 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вміти застосовувати положення 

нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення 

сертифікації продукції, атестації 

виробництва, вимоги до організації 

систем управління якістю на 

підприємствах, правила оформлення 

технічної документації та ведення 

технологічного процесу базуючись на 

знаннях, одержаних під час практичної 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1); 

 здатність до письмової та усної комунікації українською мовою 

(професійного спрямування) (ЗК2); 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК4); 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК5); 

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і 

суспільства та розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види і форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

підготовки (4); 

 вміти аналізувати нормативні 

документи (державні та галузеві 

стандарти, технічні умови, настанови 

тощо), складати окремі розділи 

технологічної документації на 

біотехнологічні продукти різного 

призначення, аналізувати технологічні 

ситуації, обирати раціональні 

технологічні рішення (5);  
 вміти формулювати завдання для 

розробки систем виробництв 

біотехнологічних продуктів різного 

призначення (21);  
 вміти враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги охорони праці виробничої 

санітарії та пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень (22). 

здорового способу життя (ЗК9); 

 здатність здійснювати аналіз нормативної документації, необхідної для 

здійснення інженерної діяльності в галузі біотехнології (СК3); 

 врахування комерційного та економічного контексту при проектуванні 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення (СК7); 

 здатність використовувати методології проектування  виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення (СК8); 

 здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти 

та методи для реалізації та  контролю виробництв біотехнологічних продуктів 

різного призначення (СК9); 

 здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення (СК10); 

 здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення (СК11); 

 здатність використовувати сучасні автоматизовані системи управління 

біотехнологічним і фармацевтичним виробництвом, їх технічне, 

алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення для вирішення 

професійних завдань (СК14); 

 здатність дотримуватись вимог біобезпеки, біозахисту та біоетики (СК15). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Порядок застосування системи стандартів і державний нагляд за їх додержанням 

Тема 1. Основні поняття 

та загальні положення 

стандартизації 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Історія розвитку 

стандартизації в світі і в Україні», «Проблеми 

стандартизації в Україні на сучасному етапі», 

«Принципи державної політики в галузі 

стандартизації». 

Тема 2. Діяльність з 

міжнародної та 

регіональної 

стандартизації 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Найвідоміші 

консорціуми і професійні організації, що 

розробляють стандарти, сфера їхньої діяльності», 

«Діяльність науково-технічних комісій у рамках 

Євразійської ради стандартизації, метрології і 

сертифікації» 

Тема 3. Діяльність з 

національної 

стандартизації  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Проблема 

гармонізації стандартів України з європейськими та 

міжнародними», «Роль стандартизації в забезпеченні 

якості та безпечності продукції» 

Тема 4. Правила та 

методи розроблення і 

застосування 

національних 

нормативних документів 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Державний нагляд та 

відомчий контроль за дотриманням стандартів на 

продукцію», «Структура та зміст стандартів на групи 

однорідної продукції». 

Модуль ІІ. Основні принципи управління і контролю якості 

Тема  5. Стандартизація 

як елемент забезпечення 

якості продукції 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Світовий досвід 

використання системного підходу в УЯП», «Сутність 

та різновиди технічного контролю», Класифікація та 

характеристика методів оцінки рівня якості 

продукції». 
Тема  6. Державна 

система сертифікації та 

оцінки  

відповідності продукції 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Порядок здійснення 

атестації виробництва», «Чинники, що визначають 

точність проведення випробувань, що проводяться 

лабораторією». 

Тема 7. Оцінювання Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми: «Законодавча основа 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

відповідності в Україні 

та світі 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

оцінювання відповідності та сертифікації в Україні», 

«Умови, необхідні для впровадження сертифікації на 

виробництвах» 

Тема 8. Системи 

управління якістю 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Основні напрямки в 

галузі міжнародної стандартизації», «Які основні 

характеристики концепцій TQC, TQM і TQEM». 

 

Інформаційні джерела 

1. Семенов А.О. Стандартизація та сертифікація продукції та послуг : навчальний посібник / А. О. Семенов, Т .В. 

Сахно. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 88с. 

2. Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : [ підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська ]. – 

К. : Центр учбової літератури, 2013. – 426 с. 

3. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: [ підручник / Г.А. 

Саранча]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 672 с. 

4. Величко О. М. Основи стандартизації та сертифікації : [підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. 

Гордієнко, В. М. Севастьянов]. – Херсон : – Олді-плюс, 2013. – 364 с. 

5. Величко О. М. Метрологія та стандартизація: поняття та їхні визначення : [ навч. посіб. / О. М. Величко, Л. В. 

Коломієць, Т. Б. Гордієнко. – Одеса : ВМВ, 2010. – 375 с.  

6. Тіхосова Г. А. Сертифікація товарів та послуг : [ навч. посіб. для вузів / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. 

Горач]. – Херсон : – Олді-плюс, 2013. – 328 с. 

7. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : закон України [Чинний від 15.01.2015р. № 124-VІІ]. – К. 

: Відомості Верховної Ради України, 2015. - №14. – ст. 96. 

8. Про стандартизацію : закон України  [Чинний від 03.01.2015 р. № 1315-VIІ] - К. : Відомості Верховної Ради 

України, 2014. - №31. – ст. 1058. 

9. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: закон України [Чинний від 02.12.2010р.  

№2735-VI]. – К.: Відомості Верховної Ради України, 2011. – №21 – ст. 144.  

10. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9000-2015 – [Чинний від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 

2016. – 13 с. – (Державний стандарт України). 

11. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2015 – [Чинний від 2015-01-31]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 

2015. – 22 с. – (Державний стандарт України). 

12. Системи екологічного застосування. Вимоги та настанови щодо застосування : ДСТУ ISO 14001-2015 – [Чинний 

від 2016-07-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 23 с. – (Державний стандарт України). 

13. Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг : ДСТУ ISO/IEC 17065:2012 

[Чинний від 2016-01-01]. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2014. – 21 с. – (Державний стандарт України). 

14. Величко О. М. Системи управління підприємств і організацій: основи та нормативне забезпечення : [ підручник / 

О. М. Величко, Л.В.Коломієць, Т. Б. Гордієнко].  – Одеса : ВМВ, 2011. –287 с. 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 



 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


