
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ І 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців з 

нормативними, технічними і організаційним основами стандартизації; дати 

теоретичні основи і практичні рекомендації з організації планування якості 

продукції і послуг на підприємствах і в організаціях; ознайомити з новими 

методами і принципами стандартизації і сертифікації продукції; навчити 

використати на практиці досягнення сучасної стандартизації, метрології та 

сертифікації для одержання високих кінцевих результатів у 

сільськогосподарському виробництві та переробці продукції тваринництва.  

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями у сферах 

стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю продукції і 

послуг в Україні; формування у здобувачів вищої освіти необхідних 

професійних знань і практичних навичок щодо вибору та використання 

засобів вимірювання, обробки результатів вимірювань, особливостей 

стандартизації продукції тваринництва та технологічних процесів їх 

виробництва, технічного регулювання та оцінки відповідності. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Загальні відомості про стандартизацію. Організаційні основи 

державної системи стандартизації України. 

Тема 2.  Метрологічне забезпечення виробництва якісної продукції.  



Тема 3. Основи управління якістю та безпечністю продукції тваринництва. 

Сертифікація продукції. 

Тема 4. Стандартизація продукції скотарства. 

Тема 5. Стандартизація продукції свинарства. 

Тема 6. Стандартизація продукції конярства, вівчарства і козівництва. 

Тема 7. Стандартизація продукції птахівництва. 

Тема 8. Стандартизація продукції рибництва й бджільництва. 

Тема 9. Стандартизація у переробці продукції тваринництва. 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- здатність оперувати основними поняттями та визначеннями у галузі 

стандартизації, метрології і сертифікації продукції;  

- здатність володіти основними принципами та методами 

стандартизації;  

- здатність застосовувати знання порядку розробки, затвердження та 

впровадження стандартів у професійній діяльності; 

- здатність використовувати  у фаховій діяльності володіння різними 

методами вимірювань та обробки результатів вимірювань; 



- здатність застосовувати знання вимог стандартів на продукцію 

різних галузей тваринництва та на продукцію молоко- і 

м'ясопереробної промисловості у професійній діяльності; 

- здатність використовувати фахові знання з метою управління 

якістю продукції.   

Результати навчання: 

- визначати сорт та категорію тваринницької продукції як сировини 

для переробки за значенням та характеристикою якісних показників 

відповідно до чинної нормативної документації;  

- визначати відповідність готової продукції переробного 

підприємства діючим нормативним документам;  

- розробляти та впроваджувати у виробництво стандарти підприємств 

на окремі технологічні операції та процеси;  

- вибирати та використовувати засоби вимірювань та проводити 

обробку результатів вимірювань;  

- розробляти параметри технологічних процесів з урахуванням 

конкретних умов виробництва та систему оцінювання їх виконання;  

- впроваджувати у виробництво нові стандарти з метою підвищення 

ефективності окремої галузі. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни  є 

лекції, лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 


