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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
* 
– 

3,5 

Галузь знань 

13 «Механічна 

інженерія» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

(вільного вибору 

студента) 

 
Спеціальність 

131 – «Прикладна 

механіка»  

(шифр і назва) 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) Освітньо-професійна 

програма «Обладнання 

та технології 

пластичного формування 

конструкцій 

машинобудування» 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

  _____КР____ 
      ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105 

9-й 11 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –3,8 

освітній ступінь: 

магістр 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

    18 год. 8 год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

69 год. 91 год. 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/69 

для заочної форми навчання – 14/91 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 5,3
30

 105
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Стандартизація і якість ОМТ» є складовою частиною циклу 

вільного вибору дисциплін підготовки студентів за спеціальністю  131 – 

«Прикладна механіка» освітньо-професійна програма «Обладнання та технології 

пластичного формування конструкцій машинобудування» освітній ступень 

«магістр».  

Робоча навчальна програма даної дисципліни передбачає крім лекційного 

курсу проведення практичних занять. 

Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ 

стандартизації, національної стандартизації України, категорії і види нормативних 

документів, організації робіт із стандартизації в Україні, державного нагляду за 

додержанням стандартів норм та правил, ефективності робіт із стандартизації. 

Вивчення міжнародної стандартизації, засади прийняття та впровадження 

міжнародних стандартів в Україні, управління якістю та елементами системи 

якості, показники якості продукції й методи їхнього визначення, ознайомлення з 

системою загального управління якістю, системою якості й стандарти серії ISO 

9000, концепцією системи якості послуг в галузі обробки металів тиском. 

Організація проведення робіт із сертифікації та організація діяльності 

випробувальних лабораторій (центрів), акредитація органів з оцінки 

відповідностей та випробувальних лабораторій. Порядок проведення робіт з 

атестації виробництв та сертифікації систем якості. Особливості сертифікації 

виробів в галузі ОМТ. Міжнародне співробітництво у сфері підтвердження 

відповідності. 

Програма вивчення дисципліни  «Стандартизація і якість ОМТ» побудована 

відповідно до місця і значення дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

магістра з обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування. Важливими для вивчення дисципліни  «Стандартизація і 

якість ОМТ» є такі дисципліни, як «Нові та високоефективні технології у 

машинобудуванні», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», 

«Надійність та стабільність технологічних процесів», «Технологія обробки 
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типових деталей та складання машин» та ін. 

Мета: – створити основу для засвоєння у студентів наукових і професійних 

знань в сфері вивчення дисципліни, яка має закласти професійні навички та 

уміння у галузі сучасних вимірювальних технологій, національної системи 

стандартизації, впровадження міжнародних стандартів, визначення якості 

продукції в галузі обробки металів тиском і сертифікації, покликана навчити 

методам стандартизації, атестації випробувальних центрів та лабораторій. І все це 

– з метою захисту національних інтересів держави – підтримка вітчизняних 

товаровиробників з виготовлення нової продукції.  

Предметом дисципліни є установлення вимог до якості готової продукції, а 

також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; розвиток 

уніфікації та агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації й 

автоматизації виробництва; визначення норм, вимог і методів у галузі 

проектування та виготовлення продукції для забезпечення належної якості й 

запобігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів виробів 

однакового функціонального призначення; формування єдиної системи 

показників якості продукції, методів її випробування та контролю; уніфікація 

вимірювань і позначень; створення єдиних систем класифікації та кодування 

продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва. 

 Завдання:  які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є 

наступні: 

- ознайомлення студентів з основними положеннями державної системи 

стандартизації України; 

- опанування порядку впровадження стандартів і державний нагляд за їх 

додержанням; 

- набуття навичок з поpядку пpоведення pобіт з сеpтифікації продукції;  

- ознайомлення студентів з основними роботами з проведення атестації 

виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується;  

- формування у студентів теоретичних знань з питань  деpжавної системи 
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сеpтифікації УкpСЕПРО; 

- ознайомлення студентів з діяльністю основних міжнародних та регіональних 

організацій у сфері стандартизації, оцінки відповідності; 

- вивчення основоположних та базових міжнародних та регіональних 

стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції; 

- ознайомлення студентів з основними принципами міжнародної та 

регіональної діяльності у сфері стандартизації, оцінки відповідності, акредитації; 

- дати студентам відповідну підготовку з теоретичних питань стандартизації та 

сертифікації машинобудівної продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- принципи, завдання та засади діяльності міжнародних та регіональних  

організацій у сферах стандартизації, оцінювання відповідності, акредитації; 

- вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та безпечністю 

продукції в галузі обробки металів тиском, системи управління якістю; 

- вимоги міжнародних стандартів у сфері оцінювання відповідності; 

- основні терміни стандартизації, теоретичні підстави стандартизації, 

принципи та модулі стандартизації; 

- характеристику і особливості національної стандартизації,  категорії та види 

нормативних документів стандартизації, стандарти та системи якості: ISO 9000; 

- характеристику європейської стандартизації, участь України в міжнародній 

стандартизації, засади прийняття та впровадження міжнародних стандартів в 

Україні; 

- методику визначення величини показників якості, методи оцінки рівня якості 

продукції.  

уміти: 

- розробляти, планувати, обґрунтовувати та виконувати загальні програми з 

стандартизації, сертифікації продукції (у тому числі послуг), виробництв, систем 

якості;  
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- володіти сучасною класифікацією об’єктів стандартизації, у тому числі у 

сфері машинобудування, визначати склад об'єктів стандартизації, вимоги, які 

впливають на якість і конкурентоспроможність послуг і процесів обслуговування, 

структуру і склад нормативних документів; 

- впроваджувати системи національних та міжнародних стандартів, бути 

спроможним вести відомчий нагляд за дотриманням чинних норм, правил, 

стандартів та НТД, оцінювати економічну ефективність стандартизації; 

- брати участь у роботах по забезпеченню якості управління якістю, на 

підставі стандартів серії ISO-9000, бути спроможним формувати політику 

організації у сфері якості; 

- проводити діяльність з сертифікації та атестації виробництва, складати 

систему та схему сертифікації, визначати порядок проведення сертифікації систем 

якості; 

- користуватися довідковою, навчально-методичною літературою та 

нормативною документацією з стандартизації, оцінювання відповідності та 

управління якістю; 

- застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ЯКІСТЬ ОМТ 

Змістовий модуль 1.1. Основи стандартизації. 

Тема 1. Загальні поняття стандартизації. 

1. Чинність стандартів. 

2. Визначення стандартів та види сумісності. 

3. Цілі, функції та напрямки стандартизації в Україні. 

Тема 2. Основні положення державної системи стандартизації. 

1. Органи з стандартизації в Україні. 

2. Основні положення державної системи стандартизації України. 

3. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів. 

Тема 3. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх 

додержанням. 

1. Поpядок впpовадження стандаpтів. 

2. Деpжавний нагляд за впpовадженням і додеpжанням стандартів. 

3. Деpжавна система стандартизації. 

4. Нормоконтроль технічної документації. 

5. Ефективність робіт із стандартизації. 

Тема 4. Міжнародна та європейська  діяльність України  у сфері  

стандартизації. 

1. Міждержавна система стандартизації (МДСС). 

2. Міжнародні організації із стандартизації. 

3. Європейська стандартизація. 

4. Міжнародне та регіональне співробітництво зі стандартизації. 

5. Участь України в міжнародній стандартизації. 

6. Засади прийняття та впровадження міжнародних стандартів в Україні. 

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

Тема 5. Вітчизняний та світовий досвід управління якістю. 

1. Фактоpи, що обумовлюють якість пpодукції. 

2. Вітчизняні системи упpавління якістю пpодукції. 
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3. Досвід пpомислово pозвинутих кpаїн в упpавлінні якістю пpодукції. 

4. Людський фактоp в упpавлінні якістю продукції. 

5. Шляхи удосконалення вітчизняних систем упpавління якістю пpодукції. 

Тема 6. Сертифікація продукції і систем якості.  

1. Загальні відомості пpо pозвиток і сучасний стан сертифікації. 

2. Основні положення  деpжавної системи сеpтифікації УкpСЕПРО. 

3. Вимоги до оpганів з сеpтифікації пpодукції і систем якості та поpядок їх 

акpедитації. 

4. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 

5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується. 

Тема 7. Пpавила, схеми та поpядок пpоведення сеpтифікації. 

1. Загальні пpавила і схеми пpоведення сеpтифікації пpодукції. 

2. Поpядок пpоведення pобіт з сеpтифікації продукції. 

3. Вибіp механізмів сеpтифікації. 

4. Дії, які належить pобити покупцю стосовно постачальника, що має сеpтифіко-

вану систему якості. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

 л п лаб с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ЯКІСТЬ ОМТ 

Змістовий модуль 1.1. Основи стандартизації. 

Тема 1. Загальні 

поняття 

стандартизації. 

 

17 4 2  9 16 2 2  12 

Тема 2. Основні 

положення державної 

системи 

стандартизації. 

13 2 2  9 16 2 2  12 

Тема 3. Порядок 

впровадження 

стандартів і 

державний нагляд за 

їх додержанням. 

13 2 2  9 12 - -  12 

Тема 4. Міжнародна 

та європейська  діяль-

ність України  у 

сфері тандартизації. 

13 2 2  9 12 - -  12 

Змістовий модуль 1.1   2        

Разом за змістовим 

модулем 1.1 
56 10 10  36 56 4 4  48 

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

Тема 5. Вітчизняний 

та світовий досвід 

управління якістю. 

13 2 2  9 16 2 2  12 

Тема 6. Сертифікація 

продукції і систем 

якості. 

13 2 2  9 12 - -  12 

Тема 7. Пpавила, схе-

ми та поpядок пpове-

дення сеpтифікації. 

17 4 2  9 13 - 2  11 

Змістовий модуль 1.2   2        

Разом за змістовим 

модулем 1.2 
43 8 8  27 41 2 4  35 

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР, РГ) 

2    2 4    4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

4    4 4    4 

Усього годин 105 18 18  69 105 6 8  91 
 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Загальні поняття та основні положення державної системи 

стандартизації. 
2 4 

2 Національна стандартизація України. 2 - 

3 Участь України в міжнародній стандартизації. 2 - 

4 Вітчизняні системи управління якістю пpодукції. 2 2 

5 Змістовий модуль 1.1 2  

6 
Основні положення  деpжавної системи сеpтифікації 

УкpСЕПРО. 
2 - 

7 Поpядок пpоведення pобіт з сеpтифікації продукції. 4 2 

8 Змістовий модуль 1.2 2  

 Усього  18 8 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Цілі, функції та напрямки стандартизації в Україні. 9 12 

2 Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до 

стандартів. 

9 12 

3 Деpжавний нагляд за впpовадженням і додеpжанням 

стандартів. 

9 12 

4 Участь України в міжнародній стандартизації. 9 12 

5 Фактоpи, що обумовлюють якість пpодукції. 9 12 

6 Розвиток і сучасний стан сертифікації. 9 12 

7 Вибіp механізмів сеpтифікації. 9 11 

8 Усього забезпечення самостійної роботи* 63 83 

9 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ) 2 4 

10 Забезпечення семестрового контролю 4 4 

 Усього  69 91 

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та інші види аудиторної роботи.                                                                                           
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7. Методи контролю                                                                        

Контроль знань студента здійснюється на підставі методики здійснення 

комплексної діагностики їх знань.  

При комплексному оцінюванні знань визначаються види робіт та критерії їх 

оцінювання з урахуванням особливостей даного навчального курсу. Критеріями 

оцінки знань є: 

а) при усних відповідях студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень;  вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи і 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем малюнків, правильність 

тестових відповідей; 

в) при здійсненні пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків.                                  

8. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

11 11 11 11 12 12 12 20 100 

Т1, Т2 ... Т7 – теми  

 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та 

виступ з рефератом, виконання тестів, розв’язання 

ситуаційних завдань, задач, виконання контрольних робіт). 

50 балів 

Практичні заняття студентів (присутність, активність, 

викладення результатів аналізу певних фактів, подій, 

публікацій, написання наукових рефератів, статей, виступи 

на наукових конференціях і семінарах). 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

Підсумковий тест (екзамен) 20 балів 
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Шкала оцінювання: 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 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

 

 1. Методичні   вказівки  щодо практичних занять  з навчальної    дисципліни 

«Стандартизація і якість ОМТ» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за спеціалізацією   «Обладнання та 

технології пластичного формування конструкцій машинобудування» освітнього 

ступеня «магістр».  

2. Методичні   вказівки  щодо виконання контрольної роботи  з   навчальної    

дисципліни «Стандартизація і якість ОМТ» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за спеціалізацією   

«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування» освітнього ступеня «магістр».  

3. Методичні  вказівки  щодо  самостійної  роботи з навчальної   дисципліни 

«Стандартизація і якість ОМТ» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за спеціалізацією   «Обладнання та 

технології пластичного формування конструкцій машинобудування» освітнього 

ступеня «магістр».  
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10. Рекомендована література 

Базова 

1. Шаповал М. І. Основи  стандартизації,  управління  якістю  і  сертифікації / М. 

І. Шаповал. – К.: Видавництво Європейського університету, 2001. – 174 с. 

2. Минав А. А Металлопродукция: сертификация, маркировка, упаковка: учебное 

пособие / А. А. Минав, А. Н. Смирнов., М. В. Лейрих – Донецк : Норд-пресс, 

2006. – 291 с. 

3. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація 

: підручник  / Р. В. Бичківський – [2-ге вид., випр. і доп]. – Львів : Вид-во Нац. ун-

ту «Львівська політехніка», 2004. – 560 с. 

4. Боженко Л. І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації 

продукції / Л. І. Боженко, О. Й. Гутта. – Львів : Афіша, 2001. – 172 с. 

5. Саранча Г.  А. Метрологія, стандартизація та управління якістю : підручник / Г. 

А. Саранча, Г. К. Якимчук. – Львів : Афіша,  2004. – 376 с. 

6. Кириченко Л. С.  Основи стандартизації, метрології та управління якістю /Л. С. 

Кириченко, Л. С. Мережко . – К. : КНТЕУ, 2001. – 445 с. 

7. Фомин В. Н. Сертификация продукции / В. Н. Фомин, И. Н. Чиннов. – М. : 

ЦЕМ, 2002. – 416 с. 

8. Стандартизація, сертифікація і метрологія / Під ред. Є. В. Тарасенко. – К. : 

КНТЕУ, 2001. – 99 с. 

9. Васильев А. Л.  Основы  метрологи  и  технические  измерения  /  А. Л. Ва-

сильев. – М. : Машиностроение, 1996. – 315 с. 

10. Васильев А. Л. Стандартизация для всех / А. Л. Васильев. – М. : Изд. 

стандартов, 1992. – 287 с. 

11. Койфман Ю. І. Міжнародна стандартизація та сертифікація якості / Ю. І. Ко-

йфман. – Львів : ТК, 1995. – 252 с. 

12. Коломієць Л. В. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Л. В. Ко-

ломієць, П. П. Воробієнко. – В. : ТОВ «ВМВ», 2001. – 384 с. 

13. Полухин  П. И. Качество листа и режимы непрерывной прокатки / П. И. По-

лухин, Д. Н. Заугольников, М. А. Тылкин и др. – Алма-Ата. : Наука, 1974. – 399 с. 
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14. Строганов  А. М. Качество  поверхности  металла  / А. М.  Строганов,               

Г. А. Хасин, А. Н. Черненко, А.С. Дробышевский. – М. : Металлургия, 1985. –  

128 с. 

15. Мазур В. Л. Предупреждение дефектов  листового  проката / В. Л. Мазур,  А. 

И. Добронравов, П. П. Чернов. – К. : Технiка, 1986. – 137 с. 

16. Мазур В. Л.  Производство  листа  с  высококачественной  поверхностью / В. 

Л. Мазур. – К. : Техніка, 1982. – 166 с. 

17. Миронюк Г. Державна політика у сфері якості / Г. Миронюк // Стандартизація, 

сертифікація, якість. – 2001, № 4 – С. 32–33. 

18. Гавриленко С. Основні засади системи підтвердження відповідності в Україні 

/ С. Гавриленко, В. Камінський, А. Косенюк // Стандартизація, сертифікація, 

якість. – 2001, № 4, С. 23–27). 

19. Тарасенко Є. Ю. Стандартизація, сертифікація і метрологія: Опорний конспект 

лекцій / Укл. : Є. Ю. Тарасенко, Н. М. Кравчук. – К. : ВЦ КНГЕУ, 2001. – 99 с. 

20. Руженцев Н. В.  Обеспечение качества потребительских товаров: Зару-бежный 

опыт  / Н . В. Руженцев. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 96 с. 

Інформаційні ресурси (спеціалізовані установи, бази даних): 

1. Ресурс з питань авторського права та промислової власності / Журнал 

"Інтелектуальна власність": [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.intelvlas.com.ua/ 

2. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України: 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua. 

3. Державне підприємство "Український інститут промислової власності": 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrpatent.org 

4. Державне підприємство"Українське агентство з авторських та суміжних прав": 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.uacrr.kiev.ua 

5. Офіційний веб-портал Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності: 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua 

6. Спеціалізована база даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні": [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/ 


