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Силабус курсу «Стандартизація, сертифікація та метрологія» 

2018-2019 навчального року 

 

 
Назва курсу  Стандартизація, сертифікація та метрологія 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

241 Готельно-ресторанна справа 

Викладачі курсу Романів Павло Володимирович, кандидат географічних наук, доцент 
Контактна інформація 

викладачів 

rpavlo2007@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/romaniv-pavlo-
volodymyrovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через електронну пошту. Для погодження часу он-лайн консультацій 
слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. Можна 
використовувати онлайн платформу Microsoft Teams, Zoom для 
проведення занять у час карантинних обмежень. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання 

зі стандартизації, сертифікації та метрології  
Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Стандартизація, сертифікація та метрологія» є 
однією з початкових, стартових нормативних дисциплін з спеціальності 
241 «готельно-ресторанна справа» для освітньої програми «Готельно-
ресторанна справа» , яка викладається в 4 
семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Стандартизація, 

сертифікація та метрологія» є оволодіння системою знань у сфері 
стандартизації, вивчення та оперування понятійно-термінологічним 
апаратом метрології, сертифікації, стандартизації.  
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 стандартизації. 

Література для 

вивчення дисципліни 
Методичне забезпечення 

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



 3

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). 
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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. 
 

Тривалість курсу 120 год. 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
 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. 

Ключові слова Стандартизація, сертифікація, метрологія 
Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Доцільно подавати у формі СХЕМИ КУРСУ** 
Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру -  
за результатами поточної успішності, модольного контролю та 
самостійної роботи.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
туризмознавства, географії, історії, основ економічних знань, базових 
знань з фізики та хімії, достатніх для сприйняття категоріального 
апарату стандартизації та сертифікації, а також метрології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
спільні розробки ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія. 



 5

час викладання курсу  
Семінарсько-практичне заняття: тестування, співбесіда, діалог, 

презентація доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень 
колег. 

Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз 
участі у обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням 
питань, представлених іншими доповідачами (у вигляді додаткових 
балів). 

Необхідне обладнання Персональні компютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне 
обладнання. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

 

Шкала оцінювання 

подана після таблиці 

Підсумковий контроль знань та вмінь студента – 100 балів. 

 Модульний контроль – 50 балів. 

 Поточний контроль семінарсько-практичних занять а також 

самостійної роботи – 50 балів. 

 Сума – 100 балів. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. 1. Що таке стандартизація? Яка її мета? 2. На яких принципах базується 
політика України як держави в області стандартизації? 3. Які існують 
рівні стандартизації? 4. Види нормативних документів зі 
стандартизації. Яка їх особливість? 5. Які види вимог містять 
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стандарти? У чому їх особливість? 6. Що є об'єктом стандартизації 
стандартів підприємства? Який порядок розробки и затвердження цих 
стандартів? 7. Що є об'єктом стандартизації стандартів суспільних 
об'єднань? 8. Як класифікуються стандарти з урахуванням специфіки 
об'єкта стандартизації? У чому їх особливість? 9. У чому особливість 
стандартів на продукцію (послуги)? 10. Що таке система (комплекс) 
стандартів? Які системи стандартів Вам відомі? 
1. Організаційна структура державної служби стандартизації України. 
Які основні функції органів служби стандартизації? 2. Які функції 
служби стандартизації на підприємстві? 3. Які стандарти 
розроблюються на підприємствах харчування? 4. Який порядок 
оформлення, викладення й затвердження стандартів підприємств 
харчування? 5. Який порядок впровадження стандартів на 
підприємстві? 6. У чому полягає державний контроль и нагляд за 
впровадженням стандартів на підприємстві? 
1. Які міжнародні та регіональні організації зі стандартизації Вам 
відомі? Яка історія їх створення і розвитку? 2. У яких формах 
здійснюється міжнародне співробітництво України в області 
стандартизації? 3. Що таке Міждержавна стандартизація? Історія її 
виникнення? 4. Що є об'єктом міждержавної стандартизації? 
1. Що таке сертифікація? Яка її мета? 2. Які існують форми 
підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам? 3. Що є 
законодавчою базою системи сертифікації в Україні? 4. Які основні 
нормативні документи регламентують діяльність системи УкрСЕПРО? 
5. Яка діяльність здійснюється в рамках системи УкрСЕПРО? 6. Які 
структурні підрозділи входять до система УкрСЕПРО? 7. Які функції 
системи УкрСЕПРО покладені на Національний орган з сертифікації в 
Україні? 8. Яку діяльність здійснює орган з сертифікації? 9. Які вимоги 
висовуються до органів з сертифікації? 10. Які функції системи 
покладені на випробувальні лабораторії? Що характеризує їх технічну 
компетентність? 11. Які вимоги висовуються до персоналу 
акредитованої випробувальної лабораторії? 12. Яку документацію 
повинна мати акредитована випробувальна лабораторія? 13. Який 
порядок акредитації випробувальної лабораторії? 
1. Що таке атестація виробництва? Яку документацію повинно мати 
підприємство, щоб почати процедуру атестації виробництва? 2. Які 
організаційні заходи повинні бути реалізовані на підприємстві, щоб 
почати процедуру атестації виробництва? 3. Який порядок проведення 
атестації виробництва? 4. Яка документація оформляється при атестації 
виробництва? 
1. Які види сертифікації продукції (процесів, послуг) здійснюються в 
системі УкрСЕПРО? У чому їх сутність? 2. Які основні види продукції 
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні? 3. Що є законодавчою 
базою сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини? 4. На 
яких принципах заснована діяльність системи сертифікації в Україні? 
5. Який порядок проведення сертифікації продукції в системі 
УкрСЕПРО? 6. Які існують схеми сертифікації продукції? Що впливає 
на їх вибір? 7. Яка документація оформляється при сертифікації 
продукції? 8. Які існують особливості при видачі сертифіката 



 7

відповідності? 9. Якими способами підтверджується факт сертифікації 
продукції ? 10. Яка нормативно-законодавча база сертифікації послуг в 
Україні? 11. Які особливості сертифікації послуг у порівнянні з 
сертифікацією продукції? 12. Які виконуються основні етапи робіт при 
сертифікації послуг? 13. Які виконуються основні етапи робіт при 
сертифікації готельних послуг? 14. Які застосовуються схеми 
сертифікації послуг харчування? У чому їх сутність? 15. Які 
особливості сертифікації продукції іноземного вмробництва? 16. Який 
порядок процедури признання зарубіжних сертифікатів у системі 
УкрСЕПРО? 17. У чому полягає міжнародна діяльність України в 
області сертифікації? 
1. Що таке "якість"? 2. Які складові піраміди якості? 3. Як 
класифікуються чинники, що впливають на якість продукції? 4. Які 
чинники впливають на формування якості на стадії проектування 
продукції (послуги)? 5. Які чинники впливають на якість продукції в 
процесі виготовлення? 6. Кого вважають "батьком наукового 
управління"? 7. Скільки етапів виділяється в історії розвитку 
управління якістю вироблюваної продукції? 8. На якому етапі розвитку 
управління якістю відповідальність за якість лежала на майстру? 9. На 
якому етапі розвитку управління якістю вироблюваної продукції 
з'являються інспектори з якості? 10. Яка основна ознака четвертого 
етапу розвитку управління якістю вироблюваної продукції? 11. У який 
період якість продукції стала визначатись як ступінь відповідності 
ринковим вимогам? 12. Коли якість продукції стала визначатись по 
ступеню задоволення вимог і потреб споживачів (замовників) 
продукції? 13. У чому сутність системи TQM? 14. У чому полягає 
сучасний підхід до управління якістю? 
1. Коли з'явилися перші системи управління якістю продукції в 
колишньому Радянському Союзі? Їх особливість. 2. У чому відмітна 
особливість КС УЯП, розробленої в 70-і роки в СРСР? 3. У чому 
полягала ефективність управління якістю в Японії? 4. У чому полягає 
міжнародна діяльність в області управління якістю? 5. На яких 
принципах базуються міжнародні стандарти серії 9000? 6. У чому суть 
кола якості на сучасному етапі управління якістю? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 
Шкала оцінювання курсу 

«Стандартизація, сертифікація та метрологія» 
Поточне оцінювання та самостійна робота М 1 М2  Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

  
100 

Т1 Т1 Т2 Т2 Т3 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т8 Т9 Т9 Т10 25 25 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 

 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів (занять); 
М1 – модульний підсумковий контроль. 
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Схема курсу 
Тиж. 
/ 
дата 
/ 
год.- 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література.*** Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, год Термін 
виконання 

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

Лекція 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. 
Закон України «Про 
стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII. 

Поняття 
стандартизації, 
сертифікації, 
метрології\ 

Протягом 
тижня 

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

Практ. ДСТУ ISO 10012:2005 Системи 
керування вимірюванням. 
Вимоги до процесів 
вимірювання та 
вимірювального обладнання 
(ISO 10012:2003, IDT). 

Міжнародна 
система СІ 

Протягом 
тижня 

2 Тема 2. 

Структура та 
функції 
метрологічної 
служби України. 

Лекція Закон України «Про 
стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII. 

Метрологічна 
служба 
України: суть, 
структура, 
завдання 

Протягом 
тижня 

2 Фізичні 
величини та їх 
одиниці 

Лекція-
дискусія 

Література з фізики (можна 
шкільної) 

Фізичні 
величини та 
їхнє значення, 
вимірювання, 
застосування 

Протягом 
тижня 

3 Тема 3. 
Метрологічна 
експертиза 
технічної 

Лекція 1. Р.В. Бичківський, П.Г. 
Столярчук, П.Р. Гамула 
Метрологія, стандартизація, 
управління  якістю і 

Засоби способи 
та методи 
метеорологічної 
експертизи 

Протягом 
тижня 
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документації. 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. 
ДСТУ 2681-94. Метрологія. 
Терміни та визначення [Текст]. 
– Введ. 26.07.94. – К.: 
Держстандарт України, 1994. – 
68 с 

технічної 
документації. 
Настанова з 
якості як 
документ. 

3 Засоби 
вимірювань. 
Похибки засобів 
вимірювань. 

Лекція, 
презентація 

Закон України «Про 
метрологію та метрологічну 
діяльність» від 05.06.2014 № 
1314-VII (Зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 
124-VIII від 15.01.2015). 
ДСТУ 2681-94. Метрологія. 
Терміни та визначення [Текст]. 
– Введ. 26.07.94. – К.: 
Держстандарт України, 1994. – 
68 с 

Засоби 
вимірювань. 
Похибки 
засобів 
вимірювань. 
Методи 
вимірювань. 

Протягом 
тижня 

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

Лекція Закон України «Про 
метрологію та метрологічну 
діяльність» від 05.06.2014 № 
1314-VII (Зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 
124-VIII від 15.01.2015). 

Фізичні 
величити та 
їхнє 
застосування у 
готельно-
ресторанній 
справі 

Протягом 
тижня 

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

Лекція ДСТУ ISO 10012:2005 Системи 
керування вимірюванням. 
Вимоги до процесів 
вимірювання та 
вимірювального обладнання 
(ISO 10012:2003, IDT). 

Характеристика 
еталонів та їхнє 
використання 

Протягом 
тижня 

5 Обробка 
результатів 
непрямих 
вимірювань 

Лекція ДСТУ ISO 10012:2005 Системи 
керування вимірюванням. 
Вимоги до процесів 
вимірювання та 
вимірювального обладнання 
(ISO 10012:2003, IDT). 

Засоби, способи 
та методи 
обробки 
результатів 
непрямих 
вимірювань 

Протягом 
тижня 

6 Тема 6. Засоби 
вимірювань. 
Похибки засобів 

Лекція Закон України «Про 
метрологію та метрологічну 
діяльність» від 05.06.2014 № 

Засоби 
вимірювань. 
Похибки 

Протягом 
тижня 
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вимірювань. 
Методи 
вимірювань. 

1314-VII (Зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 
124-VIII від 15.01.2015). 

засобів 
вимірювань. 
Методи 
вимірювань. 

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

Лекція Теорія ймовірностей та 
математична статистика : навч. 
посібн. / В. С. Донченко, М. В. 
Сидоров, М. М. Шарапов та ін. 
– К. : ВЦ Академія, 2009. – 288 
с. 
Сервер Державного комітету 
статистики України. – Режим 
доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

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

Протягом 
тижня 

8 Стандартизація, 

управління 

якістю. 

сертифікація 

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

Лекція 1. ДСТУ 1.5-93 Державна 
система стандартизації України. 
Загальні вимоги до побудови, 
викладу, оформлення та змісту 
стандартів. 
2. Закон України «Про 
стандартизацію». 

Управління 
якістю послуг 
та продукції 

Протягом 
тижня 

9 Управління 

якістю. 

сертифікація 

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

Лекція Томаля Т. С.  
Управління якістю  

в готельно-ресторанному 
 бізнесі /  
Т. С. Томаля, Я. І. Щипанова. //  
Економіка. Управління. Інновації. 
Серія : Економічні науки. –  
2014. - № 2. - Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 

Управління 
якістю, 
стандартизація, 
сертифікація: 
зв'язок. 

Протягом 
тижня 

10 Міжнародна 
стандартизація у 
готельно-
ресторанній 
справі 

Лекція, 
презентації 
прикладів 
стандартизації 
у світі 

Галасюк С.С. Стандартизація, 
сертифікація туристичних 
послуг та ліцензування 
туристичної діяльності : [навч. 
посіб.] / С. С. Галасюк. – Одеса 
: Астропринт, 2011. – 234 с. 

 Протягом 
тижня 

10 Міжнародна 
стандартизація у 
готельно-
ресторанній 
справі 

Практично-
семінарське 
заняття 

Галасюк С.С. Стандартизація, 
сертифікація туристичних 
послуг та ліцензування 
туристичної діяльності : [навч. 
посіб.] / С. С. Галасюк. – Одеса 
: Астропринт, 2011. – 234 с. 

 Протягом 
тижня 

 


