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ВІДОМОСТІ 

 

 Сучасний рівень ринкових відносин ставить виробника продукції та 

постачальника послуг перед необхідністю забезпечення на високому рівні 

відповідності вимогам, установленим для його продукції та послуг, і, крім 

цього, дотримання гарантії стабільності й надійності в його договірних 

зобов’язаннях перед замовником.  

Сказане повною мірою стосується приладобудування як 

високотехнологічної галузі, критично важливої для сталого розвитку 

суспільства й держави. 

Наразі загальноприйнятою в розвинутих країнах є практика, за якою 

основним критерієм надійності постачальника продукції або послуг є 

наявність у нього сертифіката відповідності Системи Менеджменту Якості 

(СМЯ) вимогам міжнародних стандартів (МС) ІSО (Міжнародна Організація 

зі Стандартизації ) серії 9000. Зазначений сертифікат підтверджує реалізацію 

на підприємстві контрольованих умов для випуску продукції належної якості. 

Сьогодні більш ніж у 100 державах ці стандарти визнані як 

національні, а кількість виданих сертифікатів відповідності впевнено 

наближається до мільйона. 

В Україні поступово створюються необхідні законодавчі умови, на 

найвищому рівні приймаються певні заходи для розвитку систем управління 

якістю та сертифікації з метою гармонійного входження в світовий ринок. 

Держава підтримує впровадження систем управління якістю на 

підприємствах відповідно до стандартів ІSО серії 9000, які охоплюють 

системи забезпечення якості, а також серії 14000, які охоплюють сферу 

управління навколишнім середовищем. 

Оскільки показники якості продукції, а там більше навколишнього 

середовища являють собою комплекси певних величин і характеристик, то 

для їх визначення потрібні інформаційно-вимірювальні системи з 

елементами прогнозування та програмованого здійснення складних 

технологій, розробка яких є задачею сучасного електронного 

приладобудування. З іншого боку, самі ці системи мають бути попередньо 

сертифіковані, атестовані для виконання відповідних вимірювань. Звідси 

випливає, що сучасний спеціаліст в галузі електронного приладобудування 

повинен мати достатні знання щодо якості та сертифікації й орієнтуватися в 

напрямах їх практичного застосування. 

Концепція навчальної дисципліни «Якість і сертифікація» передбачає 

викладення проблем якості та сертифікації в тісному поєднанні з питаннями 

метрології й стандартизації.. Особлива увага приділятиметься проблемам 

гармонізації вітчизняних методик сертифікації, атестації продукції і 

виробництва з міжнародними стандартами та вимогами, а також проблемам 

якості навколишнього середовища..  
 

 

 



1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Основною метою навчальної дисципліни «Якість та сертифікація» є дати 

майбутнім фахівцям-інженерам у галузі науково-аналітичного та 

екологічного приладобудування базові знання з проблем якості та тісно 

пов’язаних з нею питань сертифікації, якій підлягають сьогодні будь-які 

вироби (зокрема, і прилади) і технологічні процеси, на основі міжнародних 

стандартів серій ISO 9000 і 14000. 

Головними завданнями навчальної дисципліни є: 

– сформувати в студентів уявлення про якість та сертифікацію як 

необхідні умови підвищення конкурентноздатності вітчизняної 

продукції загалом і приладобудування зокрема на основі 

впровадження систем управління якості продукцією відповідно до 

міжнародних стандартів ISO 9000 і 14000; 

– надати основні відомості про показники якості продукції, їх види та 

класифікацію, методи визначення їх числових значень, статистичний і 

загальний контроль якості, а також про державні та міжнародні 

нормативні акти з управління якістю та забезпечення якості; 

– навчити використанню сучасної комп’ютерної техніки, 

інформаційних технологій для задач забезпечення якості.  

– дати поняття про загальні принципи сертифікації, сертифікацію 

систем менеджменту якості та систем екологічного моніторингу; 

– навчити методикам сертифікації, атестації продукції та виробництва, 

гармонізації цих процедур з міжнародними стандартами відповідно до 

вимог Концепції державної політики в цій сфері; 

– ознайомити студентів з міжнародною практикою організації 

діяльності в галузі сертифікації та акредитації; 

навчити користуватися національними й міжнародними стандартами,  

 

 

 

 



– довідковою, періодичною, науково-технічною та навчально-

методичною літературою з проблем якості та сертифікації для вдосконалення 

управління якістю продукції на підприємствах і в сфері обслуговування.  

  Навчальна дисципліна «Якість та сертифікація» є дисципліною 

спеціальної підготовки майбутнього фахівця в галузі приладобудування і 

базується на знаннях студентів з основ метрології й стандартизації, а також 

екологічного моніторингу та інформаційних технологій. 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 3.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 
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Модуль № 1 "Основні поняття. Якість продукції та вимірювань" 

РОЗДІЛ 1. Вступ до дисципліни «Якість та 

сертифікація» 

      

Тема 1.1. Основні поняття й означення з 

якості та сертифікації 

 

 4 4   4 

РОЗДІЛ 2. Якість та її забезпечення.       

Тема 2.2. Якість продукції та вимірювань.  4 4   6 

Усього за модулем № 1  8 8   10 

Модуль № 2 "Якість навколишнього середовища та продукції" 

Тема 2.3. Якість навколишнього середовища.  2 2   4 

Тема 2.4. Управління якістю продукції.  4 4   6 

       

РОЗДІЛ 3. Сертифікація й акредитація.       

Тема 3.5. Основи сертифікації.  4 4   6 

Реферат      10 

Усього за модулем № 2  10 10   26 

Усього за 7 семестр 72 18 18   36 

Усього за навчальною дисципліною 72 18 18   36 

 



3.2 ЛЕКЦІЇ 

 

РОЗДІЛ 1. Вступ до дисципліни «Якість та сертифікація» 

 

ТЕМА 1.1. Основні поняття й означення 

 

Лекція 1. Вступ. Поняття про якість і сертифікацію. Взаємозв’язок якості, 

сертифікації, метрології й стандартизації. Короткі історичні відомості. 

Лекція 2. Кваліметрія як наука про показники якості продукції та методи їх 

визначення. Основні, поняття, терміни, означення та принципи кваліметрії.  

 

РОЗДІЛ 2. Якість та її забезпечення. 

 

ТЕМА №2.2. Якість продукції та вимірювань. 

 

Лекція 3. Основні поняття й означення з якості продукції. Життєвий цикл і 

класифікація продукції. Показники якості продукції Стандарти ДСТУ щодо 

оцінювання забезпечення якості. 

Лекція 4. Поняття про якість вимірювань. Класична теорія похибок і 

концепція невизначеності вимірювань. 

 

ТЕМА №2.3. Якість навколишнього середовища. 

 

Лекція 5. Поняття про якість основних складових навколишнього середовища 

та методи її визначення. Моніторинг якості атмосферного повітря, води, 

ґрунту та вмісту важких металів. 

 

ТЕМА №2.4. Управління якістю продукції. 

 

Лекція 6. Поняття про статистичний й загальний контроль якості продукції. 

Основні статистичні інструменти для контролю якості. 

Лекція 7. Системи управління якістю продукції. Поняття про менеджмент 

якості. 

 

РОЗДІЛ 3. Сертифікація й акредитація. 

 

ТЕМА №3.5. Основи сертифікації. 

 

Лекція 8. Основні терміни та поняття в галузі сертифікації. Розвиток 

сертифікації в Україні та світі. Норми й правила сертифікації. Системи 

сертифікації. 

Лекція 9. Сертифікація систем менеджменту якості та систем екологічного  



моніторингу. Міжнародна практика сертифікації та акредитації. 

 

3.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичні заняття відбуваються значною мірою у вигляді семінарських 

занять за тематикою, що відповідає лекційним темам.  

 

ПЗ №1. Поняття про якість і сертифікацію. Взаємозв’язок якості, 

сертифікації, метрології й стандартизації. 

 

ПЗ №2. Основні, поняття, терміни, означення та принципи кваліметрії. 

 

ПЗ №3. Життєвий цикл і класифікація продукції. Показники якості продукції 

Стандарти ДСТУ щодо оцінювання забезпечення якості. 

 

ПЗ №4. Класична теорія похибок і концепція невизначеності вимірювань. 

 

ПЗ №5. Методи й засоби моніторингу якості навколишнього середовища. 

 

ПЗ №6. Основні статистичні інструменти для контролю якості. 

 

ПЗ №7. Системи управління якістю продукції. 

 

ПЗ №8. Норми й правила сертифікації. 

 

ПЗ №9. Сертифікація систем менеджменту якості та систем екологічного 

моніторингу. 

 

 

3.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

У рамках виконання індивідуальних завдань студенти пишуть реферати 

за темами, що відповідають лекційній тематиці, у яких поглиблено 

освітлюють певні питання й проблеми. 

 



5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Практичні заняття значною мірою відбуваються у формі семінарських 

занять, де студенти мають робити доповіді за підготовленими рефератами і в 

дискусії з однокурсниками та викладачем захищати таким чином виконану 

роботу. 

 

 

6. НАВЧАЛЬННО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

6.1.  Основна навчальна  література. 

  

 1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і 

сертифікація в екології. – К.: Вид.центр „Академія”, 2006 р. – 368 с. 

 2. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, 

стандартизація та сертифікація.: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 242 с.  

 3. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і 

сертифікації: 

Підручник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 174 с. 

 4. Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посібник. – Львів: ДУ 

"Львівська політехніка", 2000.- 329 с. 

 5. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.3. 

Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. – Київ,1999. – 480 с. 

 6. Марино Т., Охаси М., Докэ Х., Марино К. Контроль качества с 

помощью персональных компьютеров: Пер. с яп. – М.: Машиностроение, 

1991. – 224 с. 

 

6.2.  Додаткова навчальна  література. 

 

 1. Марченко А.Е., Котельчук А.С., Тараборкин Л.А. Семь японских 

статистических инструментов качества в производстве сварочных электродов 

//Дуговая сварка. Материалы и качество на рубеже ХХІ века: Сб.докл.2-ой 

Международной конференции по сварочным материалам стран СНГ. – Орел: 

Ассоциация „Электрод”, 2001 г. – С.150-153. 

 2. Марченко А.Е. Стандарты серии ИСО 9000:2000 – базис для 

улучшения качества сварочных электродов //Автоматическая сварка. – 2002. 

– №11. – С.30-37. 

 3. Белобрагин В.Я. Стандарты ИСО 9001, ИСО 14001 – второе дыхание? 

// Стандарты и качество. –2006. – №11. – С. 70-75. 

 4. Горячев А.В. Почему не работают стандарты ИСО в России? // 

Стандарты и качество. – 2006. – №11. – С. 13-17. 

 5. Версан В.Г. Стандарт ИСО 9001: его роль в стандартах ИСО 9000 

версии 2008 года. // Стандарты и качество. – 2006. – №7. – С. 66-68. 



6. Аванесов К.Е. Японская модель устойчивого роста – основа 

пересмотра ИСО 9000:2000. // Методы менеджмента качества. – 2005. – №10. 

– С. 40-44. 

7. Свиткин М.З., Славута В.Д., Рахлин К.М. Менеджмент качества и 

обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО. 

– С-Пб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕГЕИ. – 1999. – 403 с. 

8. Александров С.Л. Для всех или для отрасли? // Стандарты и качество. 

– 2006. – №11. – С. 26-28. 

9. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы 

квалиметрии). – М.: Экономика, 1982. – 256 с. 

10. Седдон Д. Десять аргументов против стандартов ИСО серии 9000 // 

Европейское качество. – 2001. – №2. – С. 25-27. 

11.  Версан В.Г. Сильные и слабые стороны стандартов ИСО серии 9000 

новой версии: стратегия введения в действие. // Стандарты и качество. – 

2001. – №12. – С. 56-61. 

12. Селезнев Н.Ф. Минусы и плюсы стандартов ИСО серии 9000 // 

Стандарты и качество.  – 2006. – №11. – С. 28-25. 

13. Подольский М.С., Пенкин Е.С. Добровольно-принудительная 

сертификация // Стандарты и качество. – 2006. – №11. – С. 42-43. 

14. Лифшиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления 
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