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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
* 
– 

4,0 

Галузь знань 

13 «Механічна 

інженерія» 
(шифр і назва) Нормативна 

 Спеціальність 

132 – 

«Матеріалознавство»  

(шифр і назва) 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціалізація  

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

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

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2,0 

самостійної роботи 

студента –4,4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр з 

матеріалознавства 

24 год.  

Практичні, семінарські 

    16 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

80 год.  

 

Вид контролю:  

диф. залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 0,4
30

 120
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» є 

складовою частиною циклу дисциплін професійної підготовки бакалавра за 

спеціальністю 132 – «Матеріалознавство».  

Робоча навчальна програма даної дисципліни передбачає крім лекційного 

курсу проведення практичних занять. 

Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ  

показників якості та їх класифікацію. Ознайомлення з основними факторами, що 

впливають на якість продукції. Шляхи створення систем менеджменту якості.  

Розробка документації з системи менеджменту якості, організації робіт із 

сертифікації в Україні, державного нагляду за додержанням стандартів норм та 

правил, ефективності робіт із сертифікації. Вивчення міжнародної сертифікації 

систем менеджменту, засади прийняття та впровадження міжнародних стандартів 

в Україні, управління якістю та елементами системи якості, показники якості 

продукції й методи їх визначення, ознайомлення з системою загального 

управління якістю, системою якості й стандарти серії ISO 9000. 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 у галузі 

машинобудування. Міжнародне співробітництво у сфері підтвердження 

відповідності та порядок ввезення на митну територію України продукції, що 

імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації. 

Програма вивчення дисципліни  «Системи менеджменту якості, 

сертифікація та акредитація» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра зі  спеціальності 

132 – «Матеріалознавство». Перелік базових дисциплін, засвоєння яких необхідно 

для вивчення дисципліни:  «Металознавство», «Стандартизація, метрологія та 

контроль якості продукції», «Електроматеріалознавство». 
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Мета: Викладання дисципліни має створити підґрунтя для засвоєння у 

студентів наукових і професійних знань у сфері менеджменту якості, сертифікації 

та акредитації, що має сформувати професійні навички та уміння в галузі 

сучасних вимірювальних технологій, національної системи сертифікації, 

упровадження міжнародних стандартів, визначення якості продукції в галузі 

матеріалознавства; покликана навчити методам стандартизації, атестації 

випробувальних центрів і лабораторій, для захисту національних інтересів 

держави, підтримки вітчизняних товаровиробників з виготовлення нової 

продукції.  

Предметом дисципліни є установлення вимог до якості готової продукції, а 

також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів; 

визначення норм, вимог і методів  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: 

 ознайомлення студентів з основоположники концепцій керування якістю; 

 опанування порядку впровадження показників якості та їх класифікація; 

 набуття навичок порядку проведення робіт з сертифікації 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  державної системи 

сертифікації УкpСЕПРО; 

 ознайомлення з міжнародним досвідом розвитку систем керування 

якістю; 

 вивчення основоположних та базових міжнародних та регіональних 
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стандартів у сфері  сертифікації та управління якістю продукції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 – принципи, завдання та основні фактори, що впливають на якість продукції; 

– вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та 

безпечністю продукції у галузі матеріалознавства; 

– вимоги міжнародних стандартів у сфері оцінювання відповідності; 

– сучасні державні та інші структури системи менеджменту якості;  

– упровадження систем якості та забезпечення їх працездатності; 

– стандарти та інші нормативні документи та загальні вимоги до них;  

– вимоги до органів з сертифікації продукції та систем якості та порядок їх 

акредитації;  

– загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації;  

– вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації; 

 – методику визначення  оцінювання рівня якості продукції.  

 уміти: 

– користуватися чинними нормативними документами;  

– розробляти, планувати, обґрунтовувати та виконувати загальні програми з  

сертифікації продукції (у тому числі послуг), виробництв, систем якості;  

– володіти сучасною класифікацією об’єктів стандартизації у галузі 

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

впливають на якість і конкурентоспроможність послуг і процесів обслуговування, 

структуру і склад нормативних документів; 

– застосовувати на практиці сучасні прийоми оцінювання показників якості 

продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або споживання; 

– упроваджувати системи національних і міжнародних стандартів, бути 

спроможним вести відомчий нагляд за дотриманням чинних норм, стандартів; 

– брати участь у роботах із забезпечення якості управління якістю, на 

підставі стандартів серії ISO-9000, бути спроможним формувати політику 

організації у сфері якості; 
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– проводити діяльність із сертифікації та атестації виробництва, складати 

систему та схему сертифікації, визначати порядок проведення сертифікації систем 

якості; 

– користуватися довідковою, навчально-методичною літературою та 

нормативною документацією зі стандартизації, оцінювання відповідності й 

управління якістю; 

– застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, СЕРТИФІКАЦІЯ  

ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

Змістовий модуль 1.1. Формування та впровадження системи 

менеджменту якості. 

Тема 1. Еволюція якості та систем керування якістю. 

1. Зміна ставлення до якості. 

2. Удосконалення управлінської діяльності. 

3. Основоположники концепцій керування якістю. 

Тема 2. Якість як об'єкт керування. 

1. Поняття якості. 

2. Показники якості та їх класифікація. 

3. Основні фактори, що впливають на якість продукції. 

Тема 3. Керування якістю продукції.  

1. Зміст керування якістю продукції. 

2. Забезпечення якості продукції. 

3. Комплексне керування якістю. 

4. Застосування статистичних методів. 

Тема 4. Розвиток вітчизняних систем керування  якістю.  

1. Історія розвитку вітчизняних систем керування якістю продукції. 

2. Комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП). 

3. Основні недоліки і причини неефективності КС КЯП. 
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Тема 5. Міжнародний досвід розвитку систем керування якістю. 

1. Особливості керування якістю в Японії. 

2. Гуртки якості. 

3. Особливості керування якості в США. 

4. Особливості керування якістю в європейських країнах.  

Тема 6. Міжнародна стандартизація систем менеджменту. 

1. Огляд стандартів систем менеджменту.  

2. Огляд сімейства ISO 9000. 

3. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994 системи менеджменту якості. 

4. Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO 9001:1994.  

5. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000 системи менеджменту якості. 

Тема 7. Створення систем менеджменту. 

1. Шляхи створення систем менеджменту якості. 

2. Розробка документації СМЯ.  

3. Впровадження систем якості і забезпечення їх працездатності. 

4. Створення і впровадження інших систем менеджменту. 

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

Тема 8. Сертифікація систем менеджменту. 

1. Передумови та умови сертифікації систем менеджменту якості. 

2. Міжнародне визнання сертифікатів.  

3. Стандартизація і сертифікація систем якості в Україні.  

Тема 9. Сутність та завдання державної сертифікації України.  

1. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації. 

2. Види, органи і функції системи сертифікації. 

3. Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації.  

4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації. 

Тема 10. Знаки відповідності і маркування товару. 

1. Знак відповідності і правила його застосування. 

2. Маркування товарів. 

3. Міжнародні знаки відповідності продукції. 
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Тема 11. Випробувальні  лабораторії та порядок їх акредитації. 

1. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 

2. Порядок ввезення на митну територію країни продукції, що імпортується та 

підлягає в Україні обов'язковій сертифікації. 

3. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного виробництва. 

 

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 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ,  

СЕРТИФІКАЦІЯ  ТА АКРЕДИТАЦІЯ 

Змістовий модуль 1.1 Формування та впровадження системи менеджменту якості 

Тема 1. Еволюція 

якості та систем 

керування якістю. 

 

9,5 2 0,5  7      

Тема 2. Якість як 

об'єкт керування. 
9,5 2 0,5  7      

Тема 3. Керування 

якістю продукції . 
10 2 1  7      

Тема 4. Розвиток 

вітчизняних систем 

керування  якістю. 

10 2 1  7      

Тема 5. Міжнародний  

досвід розвитку сис-

тем керування якістю. 

10 2 1  7      

Тема 6. Міжнародна 

стандартизація систем 

менеджменту. 

10 2 1  7      

Тема 7. Створення 

систем менеджменту. 
10 2 1  7      

Змістовий модуль 1.1 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 1.1 
71 14 8  49      

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

Тема 8. Сертифікація 

систем менеджменту. 
11 2 2  7      
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Тема 9. Сутність та 

завдання державної 

сертифікації України.  

12 4 1  7      

Тема 10. Знаки відпо-

відності і маркування 

товару. 

11 2 2  7      

Тема 11. Випробува-

льні  лабораторії та по-

рядок їх акредитації. 

9 2 1  6      

Змістовий модуль 1.2 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 1.2 
45 10 8  27      

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР) 

2    2      

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

2    2      

Усього годин 120 24 16  80      
 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Еволюція якості та систем керування якістю. 0,5  

2 Показники якості та їх класифікація. 0,5  

3 Зміст керування якістю продукції. 1  

4 Комплексна система керування якістю продукції (КС КЯП). 1  

5 Міжнародний досвід розвитку систем керування якістю. 1  

6 Стандарти системи менеджменту. 1  

7 
Впровадження систем якості і забезпечення їх 

працездатності. 
1  

8 Змістовий модуль 1.1 2  

9 Міжнародне визнання сертифікатів. 2  

10 Правила та порядок проведення сертифікації. 1  

11 Знаки відповідності і маркування товару. 2  

12 
Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх 

акредитації. 
1  

13 Змістовий модуль 1.2 2  

 Усього  16  
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Удосконалення управлінської діяльності. 7  

2 Якість як об'єкт керування. 7  

3 Комплексне керування якістю. 7  

4 Розвиток вітчизняних систем керування  якістю. 7  

5 Міжнародний досвід розвитку систем керування якістю. 7  

6 Міжнародна стандартизація систем менеджменту. 7  

7 Створення систем менеджменту. 7  

8 Сертифікація систем менеджменту. 7  

9 Сутність та завдання державної сертифікації України. 7  

10 Знаки відповідності і маркування товару. 7  

11 Випробувальні  лабораторії та порядок їх акредитації. 6  

12 Усього забезпечення самостійної роботи* 76  

13 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ) 2  

14 Забезпечення семестрового контролю 2  

 Усього  80  

Примітка: 

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

практичних занять та інші види аудиторної роботи. 

 

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 
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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 Т8 

 

Т9 

 

Т10 Т11 

9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9  100 

Т1, Т2 ... Т11 – теми  

 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль здійснюють під час проведення 

практичних занять, він має на меті перевірку рівня 

підготовленості студентів з певних розділів (тем) навчальної 

програми і виконання конкретних завдань. Поточний 

контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та виступ з 

рефератом, виконання тестів, розв’язання ситуаційних 

завдань, задач, тестування) проводиться та оцінюється за 

питаннями, які винесені на лекційні заняття, самостійну 

роботу, практичні завдання. 

60 балів 

Підсумковий контроль виконують з метою оцінювання 

результатів навчання студентів. Загальна оцінка кожного 

змістового модулю складається з поточних оцінок і з оцінки 

виконання модульної контрольної роботи. 

30 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 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 виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» для 

студентів зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство», освітній ступінь 

«Бакалавр» денної та заочної форм навчання. 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» для 

студентів зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство», освітній ступінь 

«Бакалавр» денної та заочної форм навчання. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Системи менеджменту якості, сертифікація та акредитація» для студентів зі 

спеціальності 132 – «Матеріалознавство», освітній ступінь «Бакалавр» денної та 

заочної форм навчання. 

 

 

 



14 
 

10. Рекомендована література 

Нормативно-правова 

 

1. Національна стандартизація. Основні положення : ДСТУ 1.0:2003. – 

[Чинний від 2003-02-24]. – К. Держспоживстандарт України, 2003. – 12 с. – 

(Національний стандарт України). 

2. Правила розроблення національних нормативних документів: ДСТУ 

1.2:2003. - [Чинний від 2003-07-01]. – К. Держспоживстандарт України, 2003. – 16 

с. – (Національний стандарт України). 

3. Правила реєстрації нормативних документів: ДСТУ 1.6:2004. - [Чинний від 

2004-10-01]. – К. Держспоживстандарт України, 2004. – 18 с. – (Національний 

стандарт України). 

4. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та 

визначення. К.: Держстандарт України, 1995. – 195 с. 

5. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» - К.: Держстандарт України, 

2007. – 23 с. 

6. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 

9004:2000, IDT) ДСТУ ISO 9004-2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 

44 с. 

7. Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи 

сертифікації продукції третьою стороною. - К.: Держспоживстандарт України, 

2004. – 26 с. 

8. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) ДСТУ ISO 9001-

2001. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 25 с. 

9. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 

1998. – 416 с. 
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Базова 

10. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і 

сертифікація: підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – 2-е 

вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська 

політехніка‖, 2004. – 560 с.  

11. Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг /        

І.П. Студеняк, Ю.М. Ажнюк, І.М. Чучка. – К.: Кондор. – 2007. – 152 с.  

12. Чурсіна Л. А. Стандартизація продукції та послуг : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, 

О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. – К. : Ліра-К, 2013. – 226 с.  

4. Шаповал, М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : 

підручник, 2-е вид. / М.І. Шаповал. – К.: Видавництво Європейського 

університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – 2000. – 

159 с.  

13. Янушкевич Д.А. Основи стандартизації : навч. посіб. / Д. А. Янушкевич,         

Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна ; УІПА. КНТЕУ. — К. : Освіта України, 2013. – 320 с.  

14. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та 

управління якістю: підручник. Саранча Г.А. / – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 672 с. 

15. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Підручник / 

Л.С.Кириченко, А.А. Самійленко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2008.- 240 с. 

16. Бичківський Р.В. Управління якістю. / Р.В. Бичківський. – Л.: Львівська 

політехніка, 2000. – 329 с. 

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

продукції. Навчальний посібник. / Л.І. Боженко, О.Й. Гутта. – Львів, 2001. – 176 с. 

18. Стригунова М.М. Сертифікація: теорія і практика: навч. посібник /               

М.М. Стригунова. – Севастополь: СНУЯЕ та П, 2012. – 384 с. 

19. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник / 

О.І. Момот. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 368 с. 

20. Боженко, Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація /       

Л.І. Боженко: навч. посіб. – Львів : Афіша, 2006. – 323 с. 
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Допоміжна 

21. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / А. О.Болотніков. – К.: МАУП, 2005. – 144 с. 

22. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг : підручник / 

Л.С. Кириченко, А.А. Самойленко. – Х. : Вид-во «Ранок», 2008. – 240 с. 

23. Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – К.: Знання, 

2006. – 471 с.  

24. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. 

Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2013. – 426 с.  

25. Основи стандартизації. сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. / В. 

І. Павлов, О. В. Мишко, І. В. Опьонова, Н. В. Павліха. – 2-е вид., доп. – К. : 

Кондор, 2004. – 230 с. 

26. Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. / Г.А. Тіхосова,  

О.Ф. Богданова, О. О. Горач. – К.: Ліра-К, 2013. – 328 с. 

27. Основи метрології для фахівців повірочних та вимірювальних лабораторій / 

Л.П. Почекайлова, Ю.В. Кожедуб, Ю.М. Фуркалова // Державне підприємство 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості», 2011. – 99 с. 

28. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник  /  М.І. Шаповал. – К.: 

Товариство ―Знання‖, КОО, 2003. – 473 с. – (Вища освіта ХХІ століття) 

29. Ахмин А.М., Гасюк Д.П. Основы управления качеством продукции. Учебное 

пособие: – СПб.: Изд-во «Союз», 2002. – 192 с. (Высшая школа) 

30. Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством: Учебное пособие / 

С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И.Скрябина. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 

2002. – 192 с. 




