
1. Назва модуля: Cтандартизація  та сертифікації продукції та послуг 
2. Код модуля: МУБ_6_ПП14_4 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 48 (лекцій – 24, практичних занять – 24) 
6. Лектор: Стрембіцька Леся Леонідівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття стандартизації та основи сертифікації; системи 

управління якістю продукції на виробництві. 
уміти: визначати і контролювати показники якості, правильно застосовувати 

стандарти на продукцію і процеси, вести пошук і добирати методи, способи та засоби 
інформаційної та вимірювальної техніки у практичній діяльності. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

пререквізити: комерційне товарознавство 
10. Зміст модуля: 
Стандартизації та її роль у розвитку національної економіки. Державна 

система стандартизації. Управління діяльністю у сфері стандартизації. Система 
переважних чисел і параметричні ряди. Основні методи стандартизації. Якість 
продукції і послуг та система її показників. Роль кваліметрії та метрології у 
визначенні показників якості. Методи оцінювання якості продукції та послуг. Система 
управління якістю. Гармонізація стандартів. Державна система сертифікації. 
Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації. Міжнародні 
організації й системи стандартизації і сертифікації. 

11. Рекомендована література: 
1. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і 

послуг [Текст]: підручник : НТУ України "Київський політех. інститут" .- 2-ге вид., 
переробл. та допов.-К.:Центр учбової літератури,2013.-424 с. 

2. Кириченко Л. С. Онови стандартизації, метрології, управління якістю / Л. С. 
Кириченко, Н. В. Мережко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 44 с. 

3. Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів / В. 
І. Павлов, О. В. Мишо, І. В. Опьонова та ін. – К.: Кондор, 2009. – 229 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80 %) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 

 


