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1 Мета опанування дисципліни: полягає в формуванні у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань у сфері стандартизації, сертифікації і метрології в сучасних 

умовах. 

 

2 Завдання: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів вищої освіти у сфері 

стандартизації, сертифікації і метрології в сучасних умовах; формуванні вмінь і навичок: використання 

та дотримання нормативно-правових засад в сфері стандартизації, сертифікації і метрології; розробки 

проєктів нормативно-технічної документації (стандартів, технічних умов тощо); підтвердження 

відповідності продукції, процесів, послуг закладів ресторанного господарства; метрологічного 

забезпечення діяльності закладів ресторанного господарства. 

 

3 Перелік компетенцій, яких здобувач вищої освіти набуде після опанування дисципліни:  

знання і розуміння: 

нормативно-правового забезпечення стандартизації, сертифікації і метрології; 

структури державного управління у сфері стандартизації, сертифікації, метрології; 

порядку розробки стандартів та інших подібних документів; 

порядку проведення сертифікації продукції, процесів, послуг в Україні;   

міжнародної системи одиниць фізичних величин; 

загальних правил проведення вимірювань та користування засобами вимірювальної техніки; 

порядку проведення перевірки засобів вимірювальної техніки; 

методики первинної математико-статистичної обробки результатів вимірювань; 

уміння/навички: 

вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій на харчові продукти; 

впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів; 

мати навички у користуванні та ефективній експлуатації різних видів засобів вимірювальної техніки, що 

використовується в закладах ресторанного господарства; 

визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції нормативним 

вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю);  

вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для 

вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; 

мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що 

виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи. 

  

4 Зміст дисципліни розкривається в темах:  
 

Змістовий модуль 1. Стандартизація і підтвердження відповідності 

 

Тема 1. Сутність і зміст стандартизації. Органи стандартизації в Україні. 

Тема 2. Розробка нормативно-технічних документів.  

Тема 3. Міжнародна та європейська діяльність України в сфері стандартизації. 

Тема 4. Порядок підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг. Технічні регламенти. 

 

 



Змістовий модуль 2. Метрологія 

 

Тема 5. Метрологія – наука про вимірювання. 

Тема 6. Фізичні величини та їх вимірювання. Засоби вимірювання.  

Тема 7. Первинна обробка результатів вимірювання 

Тема 8. Метрологічна служба України.  

 

5 Викладацький склад:  

Коренець Ю.М., старший викладач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-

ресторанної справи та підприємництва. 


