
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, 

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

спеціальності 181 «Харчові технології» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 150 годин 5,0 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному плані здобувача вищої освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Стандартизація, метрологія, 

сертифікація та управління якістю» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 181 

«Харчові технології». 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань, умінь та навичок з основ стандартизації, метрології та 

управління якістю, необхідних для виконання своїх майбутніх професійних 

обов’язків фахівців в галузях харчової та переробної промисловості.  

Знання та навички з дисципліни дадуть змогу майбутнім спеціалістам 

використовувати досягнення сучасної стандартизації і метрології в 

управлінні якістю товарів, сприяти прийняттю самостійних правильних 

рішень при розгляді наукових і виробничо-господарських завдань для 

одержання високих кінцевих результатів.  

Завданням навчальної дисципліни є вивчення державної системи 

стандартизації, метрології та сертифікації продукції в Україні, показників 

якості продовольчої сировини та харчових продуктів, законодавства України 

у сфері стандартизації, особливостей стандартизації продовольчої сировини, 

харчових продуктів та технологічних процесів харчових виробництв, 

технічного регулювання та оцінки відповідності. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Сутність стандартизації та її науково-методичні основи. 

Тема 2. Національна система стандартизації (НСС). 

Тема 3. Стандартизація продовольчої сировини та харчових продуктів. 

Тема 4. Міжнародна, міждержавна та міжгалузева стандартизація. 

Тема 5. Науково-методичні основи метрології. 

Тема 6. Метрологічне забезпечення харчових виробництв. 

Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості на харчових 

підприємствах. 

Тема 8. Якість харчової продукції та процес її формування. 
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Тема 9. Системне управління якістю продукції. 

Тема 10. Міжнародний досвід управління якістю. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетенції: 

Загальні компетентності: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

-  навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність працювати автономно; 

- уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні 

обґрунтовані рішення;  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Спеціальні предметні компетенції: 

- здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових 

продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

- здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати 

сучасні системи менеджменту; 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій 

для вирішення прикладних задач. 

Результати навчання: 

- розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення 

досліджень прикладного характеру;  

- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань; 

- вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій 

на харчові продукти; 

- мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально 

та/або у складі наукової групи; 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та  

командної роботи; 

- вміти укладати ділову документацію державною мовою; 



- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду 

у сфері харчових технологій; 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести 

облік витрат матеріальних ресурсів.  

 


