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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вступ до фаху та виробниче навчання 
2. Правознавство 
3. Взаємозамінність та технічні вимірювання 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Статистичні методи контролю  
2. Метрологія та вимірювальна техніка 
3.Безпека праці 
4. Системи управління 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Основні принципи діяльності національних органів стандартизації, 
підтвердження відповідності та акредитації, структуру їх служб, основні обов’язки  
та права. 
2. Рівні та види, категорії нормативних документів чинних в Україні. 
3. Вимоги національної стандартизації щодо порядку розроблення впровадження 
НД різних категорій; 
4. Порядок застосування міждержавних, регіональних, національних стандартів та 
інших НД. 
5.Порядок перевірки підприємств за додержанням вимог стандартів, норм та 
правил 
 

Вміти: 
1. Користуватися нормативним документами різних видів категорій. 
2.За допомогою каталогів провести пошук нормативної документації в визначеній 
сфері діяльності. 
3.Користуватися довідковою та навчально-методичною літературою зі 
стандартизації. 
4.Застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції 
 

Володіти: 
1. Методикою розроблення, впровадження нормативної документації 
2. Методикою пошуком за допомогою каталогів нормативної документації в 
визначеній сфері діяльності. 
3. Методикою перевірки підприємств за додержанням вимог стандартів,  норм та 
правил. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Зміст робочої програми 
 

Модуль №1 

Методологічні засади стандартизації 
1.Визначення стандартизації та стандарту. Об’єкти стандартизації та категорії 
стандартів. Міжнародні та державні стандарти, сертифікати, технічні умови та 
вимоги, будівельні норми. Системи стандартів. 
2.Зміст ДСТУ та ГОСТ. Об’єкти стандартизації . Оптимізація параметрів об’єктів 
стандартизації.  
3.Стандартизація та запровадження нових прогресивних матеріалів, конструкцій 
та технологій. 

Модуль №2 
Національна система стандартизації. 

1 Основні принципи діяльності національної системи стандартизації в Україні. 
Мета та основні принципи державної політики щодо стандартизації в Україні. 
Суб’єкти та об’єкти. 
2. Термінологія щодо стандартизації. Основні терміни наведені в ДСТУ 1.1, Закон 
України «Про стандартизацію» 
3. Основоположні стандарти національної системи стандартизації. Вимоги до 
національної системи стандартизації. Мета створення та перегляду 
основоположних стандартів національної системи стандартизації 
4. Правові засади здійснення нагляду за дотриманням вимог та правил. 
Нормативно-правова база здійснення нагляду. 
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