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Опис В рамках курсу «Метрологія, стандартизація, 

сертифікація та акредитація» дозволяє сформувати у 

студентів теоретичну та практичну підготовку фахівців 

для служби охорони праці підприємств, установ, 

об'єднань,  галузей та органів державної виконавчої 

влади із вивченням основних положень метрології, 

стандартизації, сертифікації та акредитації. Передбачає 

ознайомлення з теоретичними і правовими засадами 

стандартизації в Україні; історією розвитку засобів 

вимірювання; одиницями вимірювання; міжнародними 

та регіональними організаціями зі стандартизації, 

метрології та сертифікації; основними засадами 

ліцензування та акредитації. 

Мета вивчення дисципліни - теоретична та 

практична підготовка фахівців для служби охорони 

праці підприємств, установ, об'єднань,  галузей та 

органів державної виконавчої влади із вивченням 

основних положень метрології, стандартизації, 

сертифікації та акредитації. 

Результати навчання полягають у наступному: 
розробляти та використовувати технічну документацію, 

зокрема з використанням  сучасних інформаційних 

технологій; визначати фізичні, хімічні, біологічні та 

психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та 

аналізувати безпечність виробничого устаткування; 

класифікувати речовини, матеріали, продукцію, 

процеси, послуги та суб'єкти господарювання за 

ступенем їх небезпечності; пояснювати номенклатуру, 

класифікацію та параметри вражаючих чинників джерел  

техногенних і природних надзвичайних ситуацій та 

результати їх впливів; обирати оптимальні способи та 

застосовувати засоби захисту від впливу негативних 

чинників хімічного, біологічного і радіаційного 

походження; оцінювати технічні показники та 

визначати стан аварійно-рятувальної техніки, засобів 

зв'язку, устаткування та обладнання. 
Методи навчання:  
Лекція – основний вид навчальних занять 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу  та 

вводять студентів в певну систему наукових знань і в 

методологію науки, являються своєрідною школою 
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наукового мислення. 

Практичні заняття – форма навчального заняття 

при якій викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни у 

формі реферату. 

Тип дисципліни Обов’язкова 

Підсумковий контроль Екзамен у ХІІІ семестрі 

 


