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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Стандартизація і сертифікація 

Викладач (-і) доцент, кандидат технічних наук Матківський Микола 

Петрович 

Контактний телефон 

викладача 
0973778123 

E-mail викладача mykola.matkivskyi@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Стандартизація і сертифікація» належить до переліку вибіркових 

навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу 

професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на 

четвертому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької 

професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення з основ стандартизації, 

сертифікації та якості хімічної продукції, категорії нормативних документів (НД), порядку 

розроблення, побудови та затвердження НД, документації менеджера освітнього процесу. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: ознайомлення студентів з базовими основами стандартизації, сертифікації та якості, 

категоріями нормативних документів (НД), порядком розроблення, побудови та 

затвердження НД, системи акредитації та сертифікації, документації менеджера хімічного 

освітнього простору. 

Завдання: 

• базові теоретичні знання щодо загальних питань категорій нормативних документів; 

• сформувати базові поняття щодо питань акредитації хімічної лабораторії, маркування 

екологічно безпечної продукції, здійснення освітнього процесу;  

• ознайомити студентів з порядком розроблення, побудови та затвердження нормативних 

документів організатора освітнього процесу. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

• категорії нормативних документів; 

• органи державної служби стандартизації; 

• організацію робіт з використання стандартів; 

• органи державного нагляду за додержанням стандартів; 

• порядок розробки ДСТУ і ТУ; 

• вимоги до побудови, викладу та оформлення стандартів; 

• маркування екологічно безпечної продукції; 

• законодавче вирішення питань утилізації відходів; 

• основні положення стандартизації вищої освіти; 

• вимоги до акредитації випробувальних лабораторій; 

• види НТД на харчові та лікарські засоби; 

вміти: 

• розробляти проект ДСТУ і ТУ; 

• маркувати екологічно безпечну продукцію; 

• підготувати лабораторію до акредитації; 

• готувати матеріали для проведення акредитації зі спеціальності; 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


• готувати звіт в галузі науки і техніки 

• оформити заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• науковий світогляд і творче мислення;  

• здатність критично оцінювати результати власних освітніх та наукових досліджень. 

Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 

Професійні компетенції: 

• здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням 

навчальних і дослідницьких навичок. 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих дисциплін 

та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному 

житті; 

• здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці; 

• здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів; 

• здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким 

визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків; 

• здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 

використовуються у хімії, фізиці та екології; 

• здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті 

знання з природничих дисциплін. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

4 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основи знань з предмету вивчення 

Тема 1. Базові 

вітчизняні стандарти 

та їх застосування 
лекція 1-2 

Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 01.10 

Тема 2. Порядок 

розроблення проектів, 

редакції, змін та 

затвердження  ДСТУ і 

ТУ 

лекція 1-2 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 01.10 

Тема 3. Стандарти та лекція 1-2 Тестові 5 01.10 



штрихове кодування. 

Маркування екологіч-

но безпечної продукції 

завдання, 
10 год.. 

Тема 4. Акредитація 

випробувальних 
лабораторій 

лекція 1-2 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 
Контрольна 

робота -20 
01.10 

Змістовий модуль 2.Біогеохімічні цикли найважливіших хімічних елементів 

Тема 5. Токсиколого-

гігієнічний паспорт 

речовини 
лекція 

1-2 Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 01.11.2018 

Тема 6. Заявка на 

видачу свідоцтва 

України на знак для 

товарів і послуг; 

лекція 

1-2 
Тестові 

завдання, 
10 год.. 

5 01.11.2018 

Тема 7.  Стандарти-

зація вищої освіти 

(Болонський 

процес). 

лекція 

1-2 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 01.12.2018 

Тема 8. Поняття про 

сертифікат відповід-

ності та знак 

відповідності. 

лекція 

1-2 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 

 
01.12.2018 

Тема 9. Елементи 

хімічні та речовини 

прості. Терміни та 

визначення 

основних понять 

(згідно ДСТУ 2439-

94). 

лекція 3 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 15.12.2018 

Тема 10. 

Документація. Звіти 

у сфері науки і 

техніки (згідно 

ДСТУ 3008-95).  

лекція 4-5 
Тестові 

завдання, 
10 год. 

5 
Контрольна 

робота -30 
15.12.2018 

Підсумковий контроль (залік) 100  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, практичних та індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 

до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 

шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, 

виставляються у журналах обліку відвідування та 

успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 



вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 

публічно чи письмово подати певний матеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль 

проводиться у формі заліку з оцінок отриманих за два 

модулі. 

Залік − це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 

матеріалу з  дисципліни та на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт 

на практичних, семінарських або лабораторних 

заняттях, що виставляється під час залікового тижня.  
Вимоги до письмової роботи -  

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент, який отримав оцінки за всі практичні заняття та 

дві контрольні роботи отримує сумарну оцінку у 100 бальній 

шкалі.. 
Студент, який отримав менше 50 балів, отримує 

незадовільну оцінку. 
Не допускаються пропуски практичних занять. 

Якщо студент пропустив практичне заняття з поважних 

причин, які підтверджені документально, то він має право на 

отримання оцінки за заняття з дозволу завідувача кафедри (за 

заявою. 

7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною 

роботою студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання 

реферату, та оцінки за виконані практичні заняття. Проміжний контроль включає 

проведення двох модулів у формі тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з 

питаннями відкритого типу з короткою і довгою відповіддю. Модульний контроль 

проводиться у письмовій формі під час практичних занять і включає завдання з одного або 

декількох розділів лекційного курсу. Максимальний бал, який студент може отримати за 

всіма видами контролю – 100 балів, він складається із проміжних оцінок за практичне 

заняття  та оцінок за модульні роботи. Студент повинен самостійно виконувати навчальні 

завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається шахрайством 

копіювання іншого тесту, підглядання в роботу іншого студента, списування, використання 

підручника, зошита чи мобільного телефону під час написання проміжної чи модульної 

контрольної роботи, використання шпаргалок, дозволу іншим копіювати власну роботу. 

В кінці семестру підраховується загальна сума отриманих оцінок і підраховується 

загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: 

Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с. 

2. Величко О. М. Основи стандартизації та сертифікації : підручник / О. М. Величко, В. Ю. 

Кучерук, Т. Б. Гордієнко. – Херсон : Олді-плюс, 2013 – С. 304. 

3. Жемела Г. П. Стандартизація та управління якістю продукції / Г. П.Жемела. – Полтава : 

Гарнітура, 2014. – С. 193 

4. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула М.Р.  Метрологія, стандартизація, управління і 

сертифікація. – Львів: Нац. Ун-т „Львівська політехніка”, 2002.560с. 

5. Койфман Ю.І. Принципи, методи та досвід роботи у сфері забезпечення якості і 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


сертифікації: система якості, правила сертифікації. Львів-Київ,ТК-93, „Управління якістю і 

забезпечення якості”, 1995. 165с. 

 
 

Допоміжна 

1. ДСТУ 1.6-97 Державна система стандартизації України. Порядок державної реєстрації 

галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок. 

2. Державна система стандартизації. – К.: Держстандарт України, 1994. 

3. Цициліано О. Креативність та стандартизація як основа конкурентоспроможності 

організації//«Стандартизація. Сертифікація. Якість», № 1 (44), 2007. 

4. Доманцевич Р. І., Полікарпов І. С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1997. – 219 с. 
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