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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на форму-
вання вмінь і навичок виконання певних видів робіт. 

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в ма-
лих групах (з попереднім поясненням викладача) вирішують запропоновані за-
вдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. Наприкінці 
заняття з метою виявлення ступеня засвоєння  матеріалу викладачем прово-
диться перевірка роботи, яку виконували студенти, і підбиття підсумків із ви-
ставленням відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.  

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і 
у процесі самостійного вивчання матеріалу, а також під час розрахунково-
графічної роботи. 

Під час проведення семінарського заняття організовується  дискусія з при-
воду попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також 
проблемні питання, відповідь на які має бути знайдена у процесі обговорення.   

У дисципліни “Стандартизація, сертифікація, метрологія ”, залежно від 
теми, проводяться як  практичні так і семінарські заняття. 

Протягом семестру з цієї дисципліни заплановано проведення восьми за-
нять за змістовим модулем 1 – «Метрологія» і восьми занять за змістовим мо-
дулем 2 – «Стандартизація, сертифікація». 

Слід звернути увагу, що на кожному практичному занятті проводиться 
тестування за темою заняття. Крім того, на останньому занятті кожного змісто-
вого модуля проводиться тестування, метою якого є перевірка засвоєння знань 
студентами. Результати тестування  враховуються при визначенні оцінки пото-
чного контролю роботи студентів за змістовим модулем. 

У цих методичних вказівках наведені питання, до яких студенту необхід-
но підготуватися для участі в їхньому обговоренні на практичних заняттях. При 
підготовці питань і виконанні робіт, слід користуватися джерелами, рекомендо-
ваними робочою програмою курсу «Стандартизація, сертифікація, метрологія» і 
наведеною у списку джерел цих методичних вказівок. 
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1  МЕТРОЛОГІЯ 
 

2.1 Заняття № 1. «Місце та роль метрології в теорії пізнання» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Основні поняття та визначення метрології.  
2. Історія розвитку метрології. Стислі відомості про видатних вчених з метрології. 
3. Значення метрології для економіки країни. 

 

Джерела: основні [3, 26, 31, 34, 35], додаткові [53]. 
 
У кінці заняття викладач повинен зробити роз’яснення щодо змісту роз-

рахунково-графічної роботи, передбаченої навчальним планом, правил вибору 
варіанта й оформлення роботи. Студенту необхідно згідно з наведеними реко-
мендаціями вибрати свій варіант завдання до розрахунково-графічної роботи, 
ознайомитися з вимогами до змісту й оформлення роботи й обговорити з ви-
кладачем питання, які можуть виникнути при її виконанні. 

 
2.2 Заняття № 2. «Теоретичні основи вимірювань. 

 Фізичні величини. Системи величин» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Визначення фізичної величини. 
2. Класифікація фізичних величин. 
3. Поняття про розмір,  розмірність і значення фізичної величини.  
4. Системи величин. Стисла характеристика різних систем величин.  
5. Характеристика системи величин СІ. 
6. Розв’язання завдань із перерахування розмірів окремих фізичних величин 

залежно від системи вимірювання. 
 

Джерела: основні [26, 31, 34, 35]. 
 

2.3 Заняття № 3. «Теоретичні основи вимірювань. Поняття 
 про вимірювання. Класифікація, принципи та методи  вимірювання» 

 

Питання для обговорення на занятті 
1. Основні поняття про вимірювання.  
2. Класифікація вимірювань.  
3. Принципи вимірювання.  
4. Методи вимірювання, їхня стисла характеристика та сфера застосування.  
5. Ознайомлення з практичними прийомами вимірювання окремих фізичних 

величин. 
 

Джерела: основні [26, 31, 34, 35]. 
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2.4 Заняття № 4. «Теоретичні основи вимірювань. Еталони.  
Засоби вимірювальної техніки. Ознайомлення з прийомами вимірювання 

окремими засобами вимірювальної техніки. Похибки вимірювань» 
 

Питання для обговорення на занятті 
1. Поняття про еталони, їхня класифікація.  
2. Історія виникнення, місце зберігання і опис еталонів основних фізичних 

величин системи СІ.   
3. Засоби вимірювальної техніки, класифікація.  
4. Похибки вимірювань фізичних величин. 
5. Розв’язання завдань із визначення похибок за результатами вимірювання. 

 

Джерела: основні [26, 31, 34, 35]. 
 

2.5 Заняття № 5. «Кваліметрія, вимірювання якості.  
Поняття про якість. Принципи управління якістю» 

 

Питання для обговорення на занятті 
1. Поняття послуги. Відмінність послуги від продукції. Особливості послу-

ги. Класифікація послуг. 
2. Основні поняття про якість продукції та послуг.  
3. Принципи забезпечення якості продукції, послуг.  
4. Принципи управління якістю продукції, послуг.  

 

Джерела: основні [16, 27, 28, 29,31,], додаткові [38, 40, 45, 48,52, 54]. 
 

2.6 Заняття № 6. «Кваліметрія, вимірювання якості.  
Системи якості.  Метрологічне забезпечення якості продукції» 

 

Питання для обговорення на занятті 
1. Показники якості продукції, їхня класифікація.  
2. Поняття про систему якості.  
3. Метрологічне забезпечення якості продукції на етапах розробки, виготов-

лення, експлуатації. 
4. Досвід управління якістю на передових підприємствах у різних країнах світу. 
5. Вивчення вимог міжнародних стандартів ISO з управління якістю проду-

кції, послуг.  
 

Джерела: основні [16, 27, 28, 29,31,], додаткові [38, 40, 45, 48,52, 54]. 
 

2.7 Заняття № 7. «Управління метрологічним забезпеченням» 
 

Питання для обговорення на занятті 
1. Роль і місце міжнародних метрологічних організацій у забезпеченні мет-

рологічної діяльності в різних країнах світу.  
2. Завдання, історія виникнення та діяльності основних міжнародних метро-

логічних організацій. 
3. Характеристика  державної метрологічної системи України.  
4. Метрологічна служба України, її структура, функції та завдання основних 

підрозділів. 
 

Джерела: основні [3, 8, 26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
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2.8 Заняття № 8. «Метрологічне забезпечення виробництва» 
 

Питання для обговорення на занятті 
1. Основні положення Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність». 
2. Порядок проведення державного метрологічного контролю та нагляду.  
3. Джерела та порядок фінансування метрологічної діяльності.  
4. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метро-

логічну діяльність.    

  Джерела: основні [3, 26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
 

Під час підготовки до цього практичного заняття студенту необхідно зро-
бити стислий конспект основних положень Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». 

По завершенні обговорення питань на цьому занятті проводиться тесту-
вання за змістовим модулем 1. Крім того, викладачем здійснюється перевірка 
результатів виконання завдань розрахунково-графічної роботи за змістовим мо-
дулем 1. 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 2.  СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ 
 

2.9 Заняття № 9. «Сутність стандартизації.  
Міжнародні, регіональні, національні організації зі стандартизації» 

 

Питання для обговорення на занятті 
1. Визначення основних понять зі стандартизації.  
2. Види стандартизації.  
3. Класифікація стандартів. 
4. Історія виникнення та характеристика діяльності основних міжнародних 
і регіональних організацій зі стандартизації. 

5. Функції, завдання та структура національних організацій зі стандарти-
зації в Україні. 
 

Джерела: основні [26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
 

2.10 Заняття № 10. «Основні положення Державної системи  
стандартизації України. Порядок впровадження стандартів і  

техніко-економічна ефективність стандартизації» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Положення основних законодавчих документів зі стандартизації в Україні. 
2. Основні положення державної політики у сфері стандартизації.  
3. Характеристика державної системи стандартизації України. Функції та 

завдання органів стандартизації в Україні.  
4. Порівняння порядку розроблення, затвердження, видання, перевірки, пе-

регляду, зміни та скасування державних стандартів, технічних умов і ста-
ндартів підприємства.  

5. Значення стандартизації для економіки країни. Техніко-економічна ефек-
тивність стандартизації. 
 

Джерела: основні [4, 6, 8. 26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
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 Під час підготовки до цього практичного заняття студенту необхідно зро-
бити стислий конспект основних положень Закону України «Про стандартиза-
цію» та Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оці-
нки відповідності». 

 
2.11 Заняття № 11. «Сутність сертифікації. Державна система сертифікації 

УкрСЕПРО. Діяльність органів із сертифікації в системі УкрСЕПРО» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Визначення сертифікації. Історія розвитку сертифікації.  
2. Основні положення Закону України «Про підтвердження відповідності».  
3. Види сертифікації. 
4. Структура системи сертифікації УкрСЕПРО, функції та завдання скла-
дових підрозділів цієї системи.  
5. Функції, завдання та структура органу з сертифікації.  

 

Джерела: основні [5, 26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
   
  Під час підготовки до цього практичного заняття студенту необхідно зро-
бити стислий конспект основних положень Закону України «Про підтвердження 
відповідності». 

 
2.12 Заняття № 12. «Процедура сертифікації продукції, робіт, послуг» 

 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Основні положення  ДСТУ 3419-95 «Порядок проведення сертифікації 

продукції». 
2. Етапи проведення сертифікації продукції. 
3. Характеристика робіт, що виконуються на кожному етапі сертифікації 

продукції. 
4. Порівняльна характеристика схем сертифікації продукції. перелік і харак-

теристика робіт, що виконуються за кожною схемою.  
 

Джерела: основні [5, 20, 26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57]. 
 

2.13 Заняття № 13. «Сертифікація систем якості в системі УкрСЕПРО» 
 

Питання для обговорення на занятті 
1. Особливості  сертифікації системи якості.  
2. Порядок проведення сертифікації системи якості.  
3. Порядок визнання в Україні результатів сертифікації імпортної продукції 

та систем якості 
 

Джерела: основні [5, 26, 31, 34, 35], додаткові [52, 54]. 
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2.14 Заняття № 14. «Порядок і правила сертифікації  послуг у сфері 
туризму. Сертифікація послуг розміщення» 

 

Питання для обговорення на занятті 
1. Особливості туристських послуг і необхідність їхньої сертифікації. 
2. Вимоги до обов’язковості сертифікації в Україні послуг у сфері туризму.  
3. Стан  сертифікації послуг розміщення в Україні. 
4. Загальна характеристика порядку сертифікації послуг розміщення в Україні. 
5. Порівняння схем сертифікації послуг розміщення, що застосовуються в 

Україні.  
 

Джерела: основні [5, 9, 11, 12, 21, 22, 25, 31], додаткові [44, 45, 46, 47, 49, 
50, 57, 58, 59]. 

 
2.15 Заняття № 15. «Порядок і правила сертифікації  

 послуг у сфері туризму. Сертифікація послуг харчування» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Стан  сертифікації послуг харчування в Україні. 
2. Загальна характеристика порядку сертифікації послуг харчування в Україні. 
3. Порівняння схем сертифікації послуг харчування, що застосовуються в 

Україні.  
 

Джерела: основні [5, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 31], додаткові [41, 44, 45, 46, 
47, 57, 58, 59]. 

 
2.16 Заняття № 16. «Перспективи діяльності зі  

стандартизації та сертифікації в Україні» 
 

Питання для обговорення  на занятті 
1. Закордонний досвід розвитку стандартизації та сертифікації.  
2. Основні напрямки розвитку стандартизації та сертифікації в Україні. 

 

Джерела: основні [26, 31, 34, 35], додаткові [55, 56, 57,58, 59]. 
 
Після обговорення питань у кінці цього заняття проводиться тестування 

за змістовим модулем  2 та захист  розрахунково-графічної роботи. 
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