
2.1. Шифр. ОПП 16. 

2.2. Назва. Основи стандартизації, метрології, сертифікації і 

управління якістю продукції. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,0.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Кузьменко Л. М. 

2.9. Заплановані 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. 

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. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Загальні відомості про стандартизацію. Організаційні основи державної 

системи стандартизації України. Метрологічне забезпечення виробництва 

якісної продукції. Основи управління якістю та безпечністю продукції 

тваринництва. Сертифікація продукції.  Стандартизація продукції скотарства. 

Стандартизація продукції свинарства. Стандартизація продукції конярства, 

вівчарства і козівництва. Стандартизація продукції птахівництва.  

Стандартизація продукції рибництва й бджільництва. Стандартизація у 

переробці продукції тваринництва. 

2.11. Рекомендована література. 
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стандартизації, метрології та управління якістю. Київ : Укоопспілка, 1997. 

219 с. 

 



2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль (ведення конспекту лекцій, виконання завдань на 

практичних заняттях, захист виконаних завдань на практичних заняттях, 

захист звіту по самостійній роботі, контрольна робота, (для заочної форми 

навчання – підготовка письмової контрольної роботи, що виконується під час 

самостійної роботи)). 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 


