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1. Структура навчальної дисципліни 

 

Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4/120 4/120 

Аудиторні заняття/годин 48 14 

Самостійна робота/годин 72 106 

Аудиторні заняття 

- лекції, годин 32 10 

- практичні заняття, годин 16 4 

Самостійна робота 

- опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка практичних занять 

26 20 

- опрацювання окремих розділів 

програми,  

     які не виносяться на лекції 

6 62 

- виконання індивідуальних завдань 6 6 

- підготовка та складання екзамену,  

     реферату, тестування 

18 18 

Підсумковий контроль Екзамен Екзамен 

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

- денна форма навчання - 60%; 

- заочна (дистанційна) форма навчання - 88%. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація,  сертифікація 

і метрологія» є формування системи знань, умінь і володінь навичками в галузі 

стандартизації, сертифікації і метрології як основних методів підтвердження і 

забезпечення відповідності якості продукції, робіт і послуг. 

 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  
 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати 

такі програмні результати навчання: 

- РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що 

регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  
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- РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування 

споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а 

також суміжних наук.  

- РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм 

безпеки.  

- РН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг 

закладів готельного і ресторанного господарства.  

- РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості РН 20.Розуміти вимоги до 

- РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного і 

ресторанного бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи 

наук, які формують концепції гостинності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності.  

- ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб 

життя.  

- ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними  знаннями.  

- ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.  

- СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.  

- СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з 

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність.    

- СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.  

- СК 11. Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і 

показники якості продукції та послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог 

споживачів у сфері гостинності. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1. Лекційні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

1 Тема 1. Вступ. Основні поняття та принципи 

стандартизації 
1.1. Завдання дисципліни, її структура. Форми 

контролю 

1.2. Значення дисципліни в процесі підготовки 

фахівців спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа»  

1.3. Основні напрямки та перспективи розвитку 

української системи технічного регулювання 

якості та безпеки продукції (послуг, процесів, 

систем)  

1.4. Стандартизація як важлива складова системи 

технічного регулювання 

2 1 

2 Тема 2. Історія розвитку і становлення 

міжнародної та вітчизняної стандартизації  
2.1. Основні історичні періоди розвитку світової 

стандартизації  

2.2. Створення національних та міжнародних 

організацій зі стандартизації  

2.3. Концептуальні принципи державної політики у 

сфері стандартизації  

2.4. Основні історичні періоди розвитку вітчизняної 

стандартизації 

2.5. Національна система стандартизації України 

2 - 

3 Тема 3. Організаційно-методичні основи 

стандартизації 
3.1. Державна система стандартизації  

3.2. Нормативні документи – результат діяльності в 

галузі стандартизації. Основна термінологія 

стандартизації  

3.3. Методичні принципи стандартизації 

Методи стандартизації   

2 - 

4 Тема 4. Національна система стандартизації 

України 

2 1 
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4.1. Основні положення національної системи 

стандартизації України  

4.2. Національний орган зі стандартизації  

4.3. Категорії та види стандартів  

4.4. Міжнародне співробітництво в галузі технічного 

регулювання 

5 Тема 5. Методологічні засади та правила 

формування програми національної 

стандартизації  
5.1. Методологічні засади та правила формування 

програми національної стандартизації 

5.2. Порядок розробки, затвердження та 

впровадження стандартів 

5.3. Загальні вимоги до змісту розділів технічних 

умов, їх реєстрація 

5.4. Державний нагляд за додержанням стандартів 

2 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАВОВІ 

ПРИНЦИПИ СЕРТИФІКАЦІЇ 

6 Тема 6. Сутність сертифікації. Динаміка її 

історичного розвитку. Стандартизація термінів у 

галузі сертифікації 
6.1. Сертифікація – складова частина діяльності 

технічного регулювання  

6.2. Історичний розвиток сертифікації  

6.3. Нормативно-законодавча основа сертифікації та 

підтвердження відповідності в Україні 

6.4. Види сертифікації  

6.5. Засоби та методи сертифікації 

2 1 

7 Тема 7. Порядок проведення сертифікації 

продукції (процесів, робіт, послуг) в Україні  
7.1. Види сертифікації в Україні 

7.2. Обов’язкова сертифікація продукції в системі 

УкрСЕПРО  

7.3. Добровільна сертифікація продукції в системі 

УкрСЕПРО 

2 1 

8-9 Тема 8. Сертифікація послуг  
8.1.  Класифікація послуг  

8.2.  Якість послуг  

8.3.  Стандартизація та сертифікація в сфері послуг  

8.4.  Сертифікація готельних послуг  

8.5.  Сертифікація послуг ресторанного господарства 

4 2 

10-11 Тема 9. Сертифікація систем управління якістю  
9.1.  Сертифікація систем управління якістю 

виробництва продукції в системі УкрСЕПРО 

4 1 
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9.2.  Сертифікація систем управління якістю 

готельних та ресторанних послуг 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ 

12 Тема 10. Етапи розвитку та основні поняття 

метрології  
10.1.  Основні завдання наукової метрології  

10.2.  Основні етапи розвитку метрології 

2 1 

13 Тема 11. Основи технічних вимірювань  
11.1.  Фізичні величина та їх вимірювання  

11.2.  Одиниці вимірювань  

11.3.  Засоби вимірювань та їх метрологічна 

характеристика  

11.4.  Методи і способи вимірювань 

2 0,5 

14 Тема 12. Основи теорії вимірювань 
12.1. Основні поняття, терміни і визначення 

метрології.  

12.2. Характеристика факторів, що впливають на 

результат вимірювання.  

12.3. Обробка результатів вимірювань. 

2 0,5 

15-16 Тема 13. Метрологічне забезпечення якості 

продукції. Розвиток кваліметрії як науки  
13.1.  Розвиток кваліметрії як науки  

13.2.  Показники якості  

13.3.  Вимірювання якості  

13.4.  Експертна оцінка якості продукції, послуг 

4 1 

УСЬОГО годин: 32 10 
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3.2. Практичні заняття 

 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Практичне заняття №1 

Тема: Основні поняття та принципи 

стандартизації 

1. Обговорення питань теми: 

 Значення дисципліни в процесі підготовки 

фахівців спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа»  

 Стандартизація як важлива складова системи 

технічного регулювання 

 Закон України «Про стандартизацію» 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2  

2 Практичне заняття №2 

Тема. Національна система стандартизації України 

1. Обговорення питань теми: 

 Основні положення національної системи 

стандартизації України  

 Національний орган зі стандартизації  

 Категорії та види стандартів  

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2  

3 Практичне заняття №3 

Тема: Класифікація і стандартизація готельно-

ресторанних закладів  

1. Обговорення питань теми: 

 Класифікація і стандартизація готельних закладів  

 Класифікація і стандартизація закладів 

ресторанного господарства 

 ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства» 

 Наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 24 липня 2002 

р. N 219 «ПРАВИЛА РОБОТИ ЗАКЛАДІВ 

(ПІДПРИЄМСТВ) РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА» 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 2 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13048.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13048.html
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4 Практичне заняття №4 

Тема: Сутність сертифікації. Динаміка її 

історичного розвитку. Стандартизація термінів у 

галузі сертифікації 

1. Обговорення питань теми: 

 Сертифікація – складова частина діяльності 

технічного регулювання  

 Нормативно-законодавча основа сертифікації та 

підтвердження відповідності в Україні 

 Види сертифікації  

 Засоби та методи сертифікації 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2  

5 Практичне заняття №5 

Тема. Порядок проведення сертифікації продукції 

(процесів, робіт, послуг) в Україні  

1. Обговорення питань теми: 

 Види сертифікації в Україні 

 Обов’язкова сертифікація продукції в системі 

УкрСЕПРО  

 Добровільна сертифікація продукції в системі 

УкрСЕПРО 

 ЗАКОН УКРАЇНИ  «Про підтвердження 

відповідності» 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

2  

6 Практичне заняття №6 

Тема. Сертифікація послуг  

1. Обговорення питань теми: 

 Класифікація послуг  

 Якість послуг  

 Стандартизація та сертифікація в сфері послуг  

 Сертифікація готельних послуг  

  Сертифікація послуг ресторанного господарства 

2. Програмований контроль. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2 2 

7 Практичне заняття №7 

Тема. Етапи розвитку та основні поняття 

метрології 

1. Обговорення питань теми: 

 Основні завдання наукової метрології  

 Закон України «Про метрологію та метрологічну 

2  
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діяльність» 

 Фізичні величина та їх вимірювання.  Одиниці 

вимірювань  

 Засоби вимірювань та їх метрологічна 

характеристика  

 Маркування споживчих товарів 

2. Програмований контроль. 

3. Розгляд індивідуальних завдань. 

 Практичне заняття №8 

Тема. Метрологічне забезпечення якості продукції 

1. Обговорення питань теми: 

 Розвиток кваліметрії як науки  

 Показники якості  

 Вимірювання якості  

 Експертна оцінка якості продукції, послуг 

2. Розгляд індивідуальних завдань. 

3. Модульний контроль – тестування. 

2  

УСЬОГО годин: 16 4 

 

3.3. Самостійна робота 

 

№ Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу 

26 20 

2 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції: 

6 46 

3 Опрацювання законодавчих та нормативних 

документів: 

 Закон України «Про стандартизацію»  

 Закон України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності»  

 Закон України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність»  

 Правила роботи закладів (підприємств) 

ресторанного господарства  

 Вимоги до готелів різних категорій 

16 16 

3 Виконання індивідуальних завдань 6 6 

4 Підготовка до проведення контрольних заходів 

(здача змістових модулів, іспитів) тощо.  

18 18 

УСЬОГО годин: 72 106 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13048.html
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4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Форма підсумкового семестрового контролю – екзамен 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Підсумковий 

контроль 

Разом з 

дисципліни 

25 25 25 25 100 

 

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  
75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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5. Навчально-методичне забезпечення 

1. Стойко І.І. Стандартизація, сертифікація, метрологія (Програма, курс лекцій, 

практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести, 

нормативні документи). Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана 

Пулюя, 2018. – 212 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25708 

2. Стойко І.І. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з 

вивчення курсу «Стандартизація, сертифікація та метрологія» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання. – 

Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 20 с. 

6. Рекомендована література 

Базова 

3. Стойко І.І. Стандартизація, сертифікація, метрологія (Програма, курс лекцій, 

практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тести, 

нормативні документи). Навч.-метод. посібник. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана 

Пулюя, 2018. – 212 с.  

Нормативні документи 

1. Закон України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, 

№ 31, ст.1058) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 

15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96}. 

2. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96) № 124-VIII  від 15 січня 2015 року. 

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» » (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) № 1314-VII від 5 червня 2014 року  

4. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.  

5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та 

надання готельних послуг. 

6. Вимоги до готелів різних категорій. 

7. ДСТУ  4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. 

8. Форма знака відповідності технічним регламентам. 

Допоміжна 

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

Л.І. Боженко. - Л.: Афіша, 2004. - 324 с. 

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

Л.С. Кириченко, Л.В. Мережко. - К.: КНТЕУ, 2001. 

3. Осісвська В.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю / В.В. 

Осієвська. - К.: КНТЕУ, 2003. 

4. Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика / 

Н.В.Притульська. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 

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

управління якістю / Г.А. Саранча. - К.: ЦУЛ, 2006. - 624 с. 

6. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація / В.В.Тарасова. - К. : 

ЦУЛ, 2006.-264 с. 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25708
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19/paran681#n681
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19/paran681#n681
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13048.html
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7. Тарасенко Є.В. Стандартизація, сертифікація і метрологія : практикум / Є.В. 

Тарасенко, В.С. Костюк. - К.: КНТЕУ, 2009. 

8. Цюцюра С.В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація / 

С.В. Цюцюра, В.Д. Цюцюра. - К.: Знання, 2005. - 242 с. 

 

7. Інформаційні ресурси 

 

1.    Закон України «Про стандартизацію» від 05.07.2014 № 1315-VII (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page 

2.    Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 

3.    Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 № 2406-III 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2406-14 

4.    Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 

15.01.2015 № 124-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19 

5.    Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства: наказ М-ва економіки та з питань Європейської інтеграції 

України від 24.07.2002 №219. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/2406-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2406-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/124-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02
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8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


