
 
 

 

 



 
 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
 

24 сфера обслуговування 
(шифр і назва) Дисципліна за  

вибором ВНЗ 
 

Напрям підготовки 
 

241 Готельно-ресторанна 
справа 

(шифр і назва) 
Модулів – 3 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 
 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
            (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
 

бакалавр 

32 год.  

Практичні, семінарські 

32 год.  
Лабораторні 

-  
Самостійна робота 

56 год.  
Індивідуальні завдання: 

- 
Вид контролю:  

залік  
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:1,8; 
для заочної форми навчання –  



2. МЕТА 

 

 
Мета викладання навчальної дисципліни полягає в наданні майбутнім фахівцям 

базових знань в області метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, що необхідні 
при подальшому вивченні основних фахових дисциплін: ознайомленні студентів із 
основними поняттями в теорії вимірювань; оволодіння методами вимірювання фізичних 
величин за допомогою сучасних метрологічних засобів; методами опрацювання результатів 
вимірювання; методологічними й організаційними положеннями стандартизації і 
сертифікації продукції та послуг, оцінки відповідності та акредитації для забезпечення 
виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції, захисту довкілля та здоров’я 
людини, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку 
національної економіки. 

Завданням вивчення дисципліни є формування теоретичних знань з метрології, 
стандартизації, сертифікації та акредитації: виховання у студентів загальної технічної 
культури, вивчення теоретичних положень метрології, методів визначення точності 
вимірювань, основ забезпечення єдності мір і вимірювань; розуміння ними суті 
стандартизації, її принципів та методів забезпечення якості продукції; формування вмінь 
використовувати нормативно-технічні документи для розв’язування практичних завдань при 
проведенні робіт з сертифікації та акредитації. 
 

Результати навчання: 

• знати:  
значення метрології для діяльності і розвитку суспільства; теоретичні основи метрології; 
особливості вимірювального процесу із застосуванням засобів вимірювальної техніки; 
поняття похибки, можливі джерела похибок вимірювання і способи їх усунення; основні 
поняття та визначення в області стандартизації; загальні відомості про діяльність з 
міжнародної стандартизації, участь в ній України; основи діяльності з національної 
стандартизації; правила та методи розроблення і впровадження національних нормативних 
документів; основні поняття сертифікації та оцінки відповідності; загальні положення 
національної системи сертифікації; процедури сертифікації продукції та систем управління 
якістю в Системі УкрСЕПРО; правила визнання сертифікатів відповідності на імпортну 
продукцію; акредитацію органів з оцінки відповідності, систему управління якості 
туристичних послуг; 

• вміти: 
виконувати спостереження і вимірювання; вибирати і використовувати засоби 

вимірювальної техніки; застосовувати методи вимірювання; оцінювати точність вимірювань; 
здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну документацію з 
стандартизації та сертифікації зокрема закладів готельно-ресторанного господарства, 
додержуватися її вимог; проводити сертифікацію продукції та послуг в Системі УкрСЕПРО. 
  



3.  ПРОГРАМА 

 

Змістовий модуль 1 

 

МЕТРОЛОГІЯ 

 

Вступ. 

Мета та завдання дисципліни, її структура та методичні рекомендації щодо 
вивчення. Умови та графік модульно-рейтингового контролю знань з 
дисципліни 
 

Тема 1. Метрологія – наука про вимірювання. 

Історичні відомості розвитку метрології. Староруські виміри довжини та 
ваги. Перша система виміру. Значення метрології для науково-технічного 
прогресу і її роль. Закон України «Про метрологічне забезпечення». 
Метрологічна служба України. Поняття про метрологічне забезпечення та його 
основи. Мету та основні завдання метрологічного забезпечення. Класифікація і 
основні характеристики вимірів. Основні терміни і означення: міра, 
універсальні вимірювальні засоби. Методи вимірювань. Єдність,точність, 
правильність, достовірність Державна система забезпечення єдності 
вимірювань (ДСІ). Державні випробування засобів вимірювання.  
 
Тема 2. Структура та функції метрологічної служби України. 

Структура метрологічної служби України. Функції державної 
метрологічної служби. Державний метрологічний контроль та нагляд. Мета, 
об’єкти та види державного метрологічного контролю та нагляду. Державний 
метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань, за кількістю 
фасованого товарів упаковках. Акредитація на право проведення державних 
випробувань, метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної 
техніки, вимірювань, атестації методик виконання вимірювань. 
Тема 3. Метрологічна експертиза технічної документації.  

Загальні положення та завдання метрологічної експертизи. Організація і 
порядок проведення метрологічної експертизи. Метрологічна експертиза 
конструкторської документації. Метрологічна експертиза технологічної 
документації. 
 

Тема 4. Фізичні величини та їх одиниці.  

Поняття фізичної величини. Одиниці  фізичних величин. Розмірність фізичних 
величин.  Принципи побудови систем одиниць та види одиниць. Несистемні 
одиниці, відносні та логарифмічні. Природні системи одиниць. Міжнародна 
система одиниць СІ. Основні, додаткові, похідні одиниці СІ. Кратні, дольні 
одиниці. 
Тема 5.  Еталони.  Еталони основних одиниць СІ. 

Загальні поняття про  еталони. Класифікація  еталонів. Еталони основних 
одиниць Міжнародної системи. Зразкові засоби вимірювання. Передача розміру 
одиниць от еталонів зразковим і робочим засобам виміру. Метрологічна 
перевірка засобів вимірювальної техніки. Загальні відомості про перевірочні 



схеми. Види метрологічних перевірок. Організація і порядок проведення 
метрологічної перевірки. 
 

Тема 6. Засоби вимірювань. Похибки засобів вимірювань. Методи 

вимірювань. 

Засоби вимірювань: міра, вимірювальні прилади, допоміжні засоби. Похибки 
засобів вимірювання. Визначення поняття  похибки  засобів вимірювання. 
Абсолютна  похибка міри. Відносна похибка міри. Похибки вимірювального 
приладу. Характеристика  похибки засобів вимірювання (статистична, 
динамічна).Нормування похибок засобів вимірювання. Класи точності засобів 
вимірювання. Визначення класу точності. Регулювання та градуїрування 
засобів вимірювання. Калібрування засобів вимірювання. 
 

Тема 7. Аналітичний контроль виробництва. Статистичний аналіз та 

оцінка похибок вимірювань. Математичне опрацювання результатів  

вимірювань.  

Похибки вимірювань та їх види. Систематичні та випадкові похибки 
вимірювань. Класифікація систематичних  похибок, способи виявлення. 
Введення поправочних коефіцієнтів. Числові характеристики випадкових 
похибок. Закони розподілу випадкових похибок. Точкове оцінювання 
параметрів розподілу випадкових величин і відхилень.  
Проблеми розвитку хімічної метрології. Аналітичний контроль виробництва. 
Основні  задачі аналітичного контролю. Хімічні  та інструментальні методи 
аналізу. Характеристика аналітичних методів (час  виконання, поріг чутливості 
(відчутності), визначення, точність, правильність результатів. Поняття 
середньої проби. Складаючи помилки окремих методів аналізу. Метрологічна 
характеристика методів  аналізу. Класифікація  похибок  у кількісному аналізі. 
Способи  виникнення,  виявлення і методи  зниження  систематичних похибок. 
Введення  поправок. Методи визначення  грубих помилок (критерій Q). 
Теоретичний закон розподілу випадкових похибок (закон Гауса). Правильність, 
відтворюваність і точність аналізу, середнє значення. Середньоквадратичні 
похибки (дисперсія, стандартне відхилення). Довірчий інтервал, довірча 
вірогідність. Коефіцієнт Стьюдента. 
  



Змістовий модуль 2. 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ. 

. 

Тема 8. Основи стандартизації. Державна система стандартизації в 

Україні.  
Короткий історичний  нарис розвитку  стандартизації. Закон України 

„Про стандартизацію”. Загальні відомості про стандартизацію. Основні терміни 
та їх  визначення з стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в 
Україні. Мета, принципи і методи стандартизації. Об’єкти стандартизації. 
Державна стандартизація в Україні. Єдина система конструкції документації 
(ЄСКД). Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Система 
стандартів безпеки праці (ССБП). Роль обмеження різноманітності (уніфікація) 
в промисловому виробництві. Класифікація  та кодування  наукової, технічної, 
економічної та соціальної інформації. Розробка, затвердження, впровадження  і 
визначення стандартів. Державний нагляд за впровадженням і додержанням 
стандартів. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Категорії і види 
стандартів. Стадії розробки стандартів. Системи стандартів. Міжнародна 
стандартизація. Міжнародні організації зі стандартизації: комітет з оцінки 
відповідності (CASCO), комітет з захисту інтересів споживачів (COPOLCO), 
Європейський комітет зі стандартизації (CEN), технічний комітет ISO/TK 176.  

 

Змістовий модуль 3. 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СЕРТИФІКАЦІЯ 

 

Тема 9. Якість продукції. Управління якістю продукції. Сертифікація 

продукції 

Якість продукції. Управління якістю продукції. Показники якості 
продукції та їх класифікація. Основні  поняття. Терміни  означення. Основні 
напрямки підвищення якості продукції. Види технічного  контролювання якості 
продукції. Системи  керування якості продукції. 

Сертифікація продукції. Загальні положення. Система сертифікації 
УкрСЕПРО. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО. Основні принципи та 
правила системи сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації 
продукції. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 
Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих лабораторій. Припинення 
або скасування дії акредитації лабораторії. Вимоги до аудиторів та порядок їх 
акредитації. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів.. Порядок 
проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва. 
Сертифікація в європейських країнах (ЄС). Політика в ЄС з оцінювання 
відповідності. Комплексний підхід до взаємного визнання результатів 
сертифікації. Європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції. 
Штрихове кодування. Терміни та визначення. Вибір та застосування штрихових 
кодів. Принципи побудови та розміщення штрих-кодових позначень для 
кодування одиниць постачання. 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо
-го  

у тому числі усьо
-го  

у тому числі 
л п ла

б 
інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1 
Вступ. 
Мета та завдання 
дисципліни, її 
структура та 
методичні 
рекомендації щодо 
вивчення.  
Тема 1. Метрологія – 
наука про 
вимірювання. 

12 4 4   4       

Тема 2. Структура та 
функції 
метрологічної 
служби України. 

14 4 4   6       

Тема 3. 
Метрологічна 
експертиза технічної 
документації.  

14 4 4   6       

Тема 4. Фізичні 
величини та їх 
одиниці. Розмірність 
фізичних величин. 

12 2 2   8       

Тема 5. Еталони. 
Класифікація 
еталонів. Еталони 
основних одиниць 
СІ. 

12 4 4   4       

Тема 6. Засоби 
вимірювань. 
Похибки засобів 
вимірювань. Методи 
вимірювань. 

16 4 4   8       

 
Тема 7. Аналітичний 
контроль 
виробництва. 
Статистичний аналіз 
та оцінка похибок 
вимірювань. 
Математичне 
опрацювання 
результатів  
вимірювань.  

18 4 4   10       



Змістовий модуль 2 
Стандартизація, 

управління якістю. 

сертифікація 

Тема 8. Основи 
стандартизації. 
Державна система 
стандартизації в 
Україні.  

14 4 4   6       

Змістовий модуль 3 
Управління якістю. 

сертифікація 

Тема 9. Якість 
продукції. 
Управління якістю 
продукції. 
Сертифікація 
продукції 

8 2 2   4       

Всього годин 120 32 32 - - 56       

 
 

5. Теми семінарських занять 

 
Семінарські заняття навчальним планом не передбачені. 

 

 

6.  Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Фізичні величини та їх одиниці 4 

2 
Міжнародна система одиниць СІ. Розмірність фізичних 
величин. Рішення прикладів.  

4 

3 Засоби вимірювань. Похибки засобів вимірювань.  4 
4 Обробка результатів непрямих вимірювань 4 

5,6 

Метрологічні характеристики методів аналізу. Визначення  
середньоквадратичних похибок фізико-хімічних методів 
аналізу. Обробка результатів аналізу методом математичної 
статистики. Виявлення грубих  похибок. Критерій Q. 

4 

7 
Зрівняння двох середніх. Критерій F. Довірчий інтервал. 
Коефіцієнт Фішера-Стьюдента 

4 

8 Сертифікація продукції 4 
9 Міжнародна стандартизація у готельно-ресторанній справі 4 

Всього 32 

 
7. Теми лабораторних занять  

 
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

 

 
8. Самостійна робота 



 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне заочне 

1 Значення метрології для науково-технічного прогресу і її 
роль. Цілі та задачі метрологічного забезпечення. 
Закон України „Про метрологію та метрологічну 
діяльність”. Метрологічна служба України. 
Державна система забезпечення єдності  вимірювань 
(ДСІ). Державні випробування засобів вимірювання. 
Повірка, ревізія та експертиза засобів вимірювання. 

16  

2 Одиниці та системи одиниць виміру фізичних величин. 
Фізичні величини та їх одиниць (основні і похідні). 
Розмірність фіз. величин. Системи одиниць фізичних 
величин. Міжнародна система одиниць фіз. величин.  

8  

3 Класи точності засобів вимірювання. Визначення класу 
точності. Способи виразу границі допустимих похибок. 
Границі (межа) допустимих відносної та приведеної 
похибок. Межа допустимої основної похибки. 

10  

4 Проблема розвитку хімічної метрології. Аналітичний 
контроль виробництва. Основні задачі аналітичного 
контролю. Хімічні  та інструментальні методи аналізу. 
Характеристика аналітичних методів (час  виконання, 
поріг чутливості (відчутності), визначення, точність, 
правильність результатів. Поняття середньої проби. 
Складаючи помилки окремих методів аналізу. 

8  

5 Державний метрологічний контроль і нагляд 

6 

 
6 Державна система стандартизації 

Основи стандартизації. Короткий  історичний  нарис 
розвитку стандартизації. Закон України „Про 
стандартизацію”. Загальні поняття стандартизації. 
Терміни й означення. Мета, принципи і методи 
стандартизації. Державна  стандартизація в Україні. 
Класифікація та кодування наукової, технічної, 
економічної та соціальної інформації. 

 

7 Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Єдина 
система конструкторської документації (ЄСКД) 
Система стандартів безпеки праці (ССБП) 

 

8 Визначення рівня якості продукції.Показники якості 
продукції та їх класифікація. Основні  поняття. Терміни  
означення. Основні напрямки підвищення якості 
продукції. Види технічного  контролювання якості 
продукції. Системи  керування якістю продукції. 
Статистичний та експертний методи 

6 

 

9 Сертифікація продукції. Загальні положення. Система 
сертифікації УкрСЕПРО, її структура і функції 
проведення сертифікації продукції.Сертифікація в 
європейських країнах (ЄС) 
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9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено виконання ІДЗ  
 

10. Методи навчання 

 
1. Лекції: викладання теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; дискусії. 
2. Практичні роботи: Практичні заняття проводяться як групові із розглядом 

типових задач. Поточний контроль перевірки навичок з розв’язання задач 
проводиться безпосередньо на заняттях. 

3. Самостійна робота студента (СРС) включає роботу студентів над 
лекційним матеріалом, опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення, 
підготовку до практичних занять, а також виконання тестів. 
 

 

11. Методи контролю 

 
Контроль навчальної роботи передбачає проведення підсумкового модульного 

контролю з теоретичного та практичного матеріалу, самостійної роботи. 

   
Шкала оцінювання: вузу, 

національна та ECTS   
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 
не зараховано (без 
права перездачі) 

 

Протягом семестру проводиться 1-2 модулі або колоквіуми чи 

контрольні роботи або інші види проміжного, рубіжного контролю. 

Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, у 

балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 
12. Методичне забезпечення 

 
1. 3494 Методичні вказівки до самостійної роботи. Розділ «Стандартизація. 
Сертифікація»/ укладач Пискун О.А. - Суми : СумДУ, 2013. – 94 с 



 
13. Рекомендована література 

 

Базова 

 
1. Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула Метрологія, стандартизація, 
управління  якістю і сертифікація. Львів: Нац.ун «Львівська політехніка», 2004 
2. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Львів: 
Афіша, 2006. – 324 с. 
3. Боженко Л.І., Гута О.Й. Управління якістю, основи  стандартизації та сертифікації 
продукції. – Львів, 2001. – 176 с. 
4. Закон України про стандартизацію від 17.05.2001 р. 
5. Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування 
туристичної діяльності : [навч. посіб.] / С. С. Галасюк. – Одеса : Астропринт, 2011. – 234 с. 
6. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: 
наказ Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 р. // Офіційний вісник України. – 
2005. – № 19. 

 

Допоміжна 

1.Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія  та кваліметрія у машинобудуванні. – Л.: 
Світ, 2003. – 328 с. 
2. Основы метрологии. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н.,- М., Изд. Стандартов, 1985 - 336 с 

3. В.И. Посыпайко, Н.А. Васина Аналитическая химия и технический анализ М.: 
Высшая школа, 1979 
4. В.П. Васильев. Аналитическая химия, ч. 1 М.: Высшая школа, 1989 
5. Задачник по физико-химическим методам анализа. Ю.С. Ляликов, М.И. Булатов. 
Изд. «Химия», 1972, стр. 268 

Стандарти. 

• ДСТУ 4269-2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»; 

• ДСТУ 4268-2003 «Засоби розміщування. Загальні вимоги»; 

• ГОСТ 28681.2-95 «Туристическо - экскурсионное обслуживание.Туристические 
услуги. Общие требования»; 

• ДБН В.2.2 -20:2008 Державні будівельні норми «Будинки і споруди. Готелі»; 

• ДСТУ Б.2.2 -6-97 «Будинки і споруди. Методи вімірювання освітленності»; 

• Правилам пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС України від 19.10.2004 р. № 126); 

• СанПіН 42-128-4690-88 Санітарних правил з охорони грунту від забруднень 
промисловими і побутовими відходами; 

• Правилам користування готелями ї аналогічніми засобами разміщення та надання 
готельних послуг в Україні (Наказ  Державної туристичної адміністрації України от 
16.03.04 № 19). 

 

Інформаційні ресурси 
1. http://www.ukrndnc.org.ua/: Український науково – дослідний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості. 3. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/46-93:  
2. Декрет КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про стандартизацію і сертифікацію. 

 

 


