


1. МЕТА ПРОГРАМИ  

Мета освітньої 

програми 

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на 

забезпечення студентами здобуття знань, умінь та розуміння, що 

відносяться до: основних принципів і завдань, наукових і практичних 

підходів у сферах технічного регулювання (стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності й ринкового нагляду), управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів; впливу системи технічного 

регулювання, систем управління якістю, систем управління безпечністю 

харчових продуктів на ефективність функціонування економіки. 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у 

зазначений сферах діяльності через теоретичну та практичну підготовку 

фахівців, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ  

Предметна 

область 

Технічне регулювання: стандартизація, метрологія, оцінка відповідності 

й ринковий нагляд; управління якістю; безпечність харчових продуктів; 

інше (50:35:5:10). 

Основний фокус 

програми та 

спеціалізації 

Програма спрямована на підготовку фахівців з: 

–  фундаментальними знаннями основних складових технічного 

регулювання (стандартизації, метрології, оцінки відповідності й 

ринкового нагляду), управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів; 

–  навичками щодо застосування принципів, наукових та практичних 

підходів: кваліметрії; методів управління якістю; стандартизації; 

акредитації; сертифікації; технології управлінської діяльності зі 

стандартизації, сертифікації та якості; аудитів і оцінювання цієї 

діяльності; організації та технології випробувань та гармонізації 

нормативних документів; 

що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти і 

кар’єрного зростання. 

Спеціалізація: «Якість, стандартизація та сертифікація» передбачає 

поглиблені знання в галузі стандартизації, оцінки відповідності та 

управлінні якістю та безпечністю продукції. 

Орієнтація 

програми 

Програма професійна прикладна: структура програми передбачає 

динамічне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний 

підхід до вирішення сучасних проблем зі стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності, управління якістю та безпечністю харчових 

продуктів на локальному, регіональному та національному рівнях. 

Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які 

тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє 

студентам набути необхідних навичок в сферах технічного регулювання 

(стандартизації, метрології, оцінки відповідності й ринкового нагляду), 

управління якістю та безпечністю харчових продуктів. 



Особливості та 

відмінності 

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі. 

Вибірковий блок «Гармонізація міжнародних стандартів та переклад в 

галузі технічного регулювання» викладається англійською мовою. 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ  

Професійні права Фахівець підготовлений до роботи в усіх видах економічної діяльності 

відповідно до ДК 009:2010 (КВЕД-2010) «Класифікація видів 

економічної діяльності». Фахівець здатний виконувати зазначені в ДК 

003:2010 професійні роботи: 1238 «Керівник установи (структурного 

підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості». 

Фахівець може займати широке коло посад: фахівця з якості; інженера з 

якості; співробітника відділу управління якістю, відділу валідації, 

відділу технічного контролю, метрологічної служби; фахівця зі 

стандартизації й сертифікації, внутрішнього аудитора; діяльність у 

сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного 

консультування; сільське господарство, мисливство та надання 

пов’язаних із ними послуг (допоміжна діяльність у сільському 

господарстві та післяурожайна діяльність; допоміжна діяльність у 

рослинництві); освіта (професійно-технічна освіта на рівні вищого 

професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; інші види 

освіти); діяльність організацій промисловців і підприємців, 

професійних організацій. 

Продовження 

освіти (академічні 

права) 

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю 

знань.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

4. ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

лабораторних робіт, семінарів, індивідуальних занять, роботи в малих 

групах, проходження практики, консультацій з викладачами, 

самостійної роботи студентів. 

Форми контролю 

Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів в 

процесі, формування навичок самооцінювання, залучення студентів до 

оцінювання роботи один одного. 

Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання 

поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів 

(письмові есеї, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист 

курсових робіт (проектів), прилюдний захист кваліфікаційної 

(дипломної) роботи. 



5. ОЧІКУВАНІ ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сферах технічного регулювання (стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності й ринкового нагляду), управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером. 

 здатність розробляти та управляти проектами. 

 здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

 здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації (креативність). 

 здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем. 

 здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою. 

 здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 

можливості її використання. 

 здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

 здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

 здатність управляти різнобічною комунікацією. 

 здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної 

реакції на зауваження. 

Фахові 

компетентності 

 здатність застосовувати основні засади і принципи державної 

політики у сферах технічного регулювання (стандартизації, метрології, 

оцінки відповідності й ринкового нагляду), управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів; 

 навички використовування кваліметричних підходів та системного 

аналізу, які дозволяють підвищити конкурентоздатність продукції / 

послуг та загальну ефективність діяльність організацій різних галузей 

економіки; 

 здатність проектувати, впроваджувати, підтримувати та 

сертифікувати систему управління, що відповідають вимогам 

міжнародних стандартів та процедур управління діяльністю 

підприємств, складових управління якістю, безпечністю продукції, 

екологічного й енергетичного менеджменту та соціальної 

відповідальності; 

 здатність аналізувати та оцінювати якість перебігу технологічних 

процесів за допомогою сучасних методів управління якістю, 

організації випробувань та застосування спеціалізованих програмних 

комплексів; 

 навички роботи в комп’ютерних мережах, використання сучасних 



інформаційних технологій та програмних засобів; 

 знання основних заходів та принципів діяльності з гармонізації 

міжнародних стандартів та нормативно-правових документів; 

 знання принципів міжнародної стандартизації, акредитації та 

підтвердження відповідності, вимог основних міжнародних та 

європейських законодавчих, нормативно-правових та нормативних 

документів у сфері стандартизації, сертифікації та акредитації, 

охорони навколишнього середовища, забезпечення якості та 

безпечності харчової продукції та діяльності міжнародних та 

регіональних організацій зі стандартизації, акредитації та 

підтвердження відповідності; 

 здатність до визначення спроможності організації (підприємства, 

установи) задовольнити показники якості продукції та / або послуг, що 

вимагаються; 

 здатність з перевірки стандарту на відповідність досягнутому рівню 

розвитку науки і техніки у відповідній сфері застосування стандарту; 

 навички роботи з самооцінювання та внутрішніх аудитів систем 

якості; 

 знання загальних принципів суспільного поділу праці в Україні; 

система нормативних документів сфери праці; позиціонування фахівця 

у суспільному поділі праці; корпоративної культури організації 

(підприємства, установи) та здатність до моделювання професійної 

діяльності (модель фахівця); моделювання соціальної діяльності 

(модель особистості); 

 знання щодо розуміння сутності використання результатів 

моделювання для підбору параметрів ведення технологічних процесів 

та можливих методів розрахунку обладнання у технології галузі, і 

критичного аналізу і синтезу що вибору організації виробництва 

продуктів, технологічного процесу виробництва; 

 здатність до науково-технічного обґрунтування і керування 

технологічними процесами з метою виробництва високоякісної 

продукції, виходячи із позиції системного аналізу. 

6. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ  

Програмні 

результати 

навчання 

 проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та 

систематизацію різноманітних інформаційних джерел для проведення 

досліджень у сферах технічного регулювання (стандартизації, 

метрології, оцінки відповідності й ринкового нагляду), управління 

якістю та безпечністю харчових продуктів; 

 представляти результати комплексних досліджень у сферах 

технічного регулювання (стандартизації, метрології, оцінки 

відповідності й ринкового нагляду), управління якістю та безпечністю 

харчових продуктів у вигляді наукових звітів і презентацій, 

застосовуючи сучасні картографічні та графічні методи; 

 готувати результати комплексних досліджень до публікації; 

 вміти визначати види інтелектуальної діяльності та їх атрибути; 

 вміти визначати та оцінювати об’єкти та суб’єкти права 



інтелектуальної власності; 

 вміти визначати структуру і функції сучасних систем управління, 

що відповідають вимогам міжнародних стандартів та можливості їх 

застосування; 

 володіти основними характеристиками компонентів системи 

технічного регулювання та методами формалізації просторової 

інформації; 

 вміти використовувати основні принципи та методи стандартизації, 

сертифікації, метрології та управління якістю для вирішення задач 

пов’язаних з питаннями технічного регулювання; 

 вміти аналізувати та оцінювати системи управління якістю та 

безпечності продукції за допомогою аудитів, самооцінювання, 

застосування методів управління якістю та оцінювання ризиків; 

 визначати об’єкт, мету і постановку завдань наукового дослідження; 

 аналізувати науково-технічну інформацію за вибраною тематикою 

наукового дослідження; 

 вміти планувати, організовувати і проводити комплексні 

дослідження у сфері технічного регулювання; 

 вміти розраховувати локальні, регіональні індикатори та індекси 

рівня якості життя населення; 

 вміти обирати схеми та методи випробування продукції для 

визначення показників їх якості; 

 вміти здійснювати планування і організацію заходів з захисту 

населення і виробничого персоналу від наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих; 

 вміти використовувати дидактичні засади та здійснювати науково-

методичне забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі; 

 використовувати психологічні засади з урахуванням психологічної 

структури особистості в навчально-виховному процесі у вищих 

навчальних закладах; 

 вміти формувати політику у сфері якості підприємства й 

організовувати її доступність і декларування перед усіма 

зацікавленими сторонами для своєчасного корегування та 

послідовного покращання; 

 вміти розробляти структуру інтегрованих систем управління, що 

відповідають вимогам міжнародних стандартів; 

 вміти здійснювати планування, впровадження, контроль й аналіз 

роботи систем управління якістю, інтегрованих систем управління з 

метою їх подальшої сертифікації; 
 вміти оформляти заявки на сертифікацію продукції та / або послуг 

та / або систем якості; 
 вміти застосовувати схеми сертифікації та правила вибору схем 

сертифікації та схем проведення випробувань продукції та / або 

послуг, та / або систем якості. 



7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

№ Вид навчальної діяльності 

Обсяг, 

кредитів 

ЄКТС 

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 

1.1.1 Іноземна мова 5,0 

2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни 

2.1.1 Інтелектуальна власність 5,0 

2.1.2 Теорія організації та основи системного підходу 5,0 

2.1.3 Основи кваліметрії та прикладні інформаційні технології 5,0 

2.1.4 Стандартизація та технічне регулювання 5,0 

2.1.5 Акредитація та сертифікація 5,0 

2.1.6 Міжнародна стандартизація та сертифікація систем управління 5,0 

2.1.7 Сертифікація персоналу 5,0 

2.1.8 
Технології управлінської діяльності зі стандартизації, сертифікації 

та якості 
5,0 

2.1.9 
Аудит і оцінювання управлінської діяльності зі стандартизації, 

сертифікації та якості 
5,0 

2.1.10 Основи наукової діяльності та методи управління якістю 5,0 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

Вибірковий блок № 1 «Управління якістю та метрологічне забезпечення виробництва 

промислової продукції» 

2.2.1 Нормування та контроль безпечності продукції 5,0 

2.2.2 Теоретична та прикладна метрологія 5,0 

2.2.3 Організація та технології випробувань 5,0 

2.2.4 Наукові дослідження за вибраною темою магістерської роботи 10,0 

Вибірковий блок № 2 «Гармонізація міжнародних стандартів та переклад в галузі 

технічного регулювання» 

2.2.5 Гармонізація стандартів 5,0 

2.2.6 Практика перекладу з німецької мови 5,0 

2.2.7 Практика перекладу з англійської мови 5,0 

2.2.8 Наукові дослідження за вибраною темою магістерської роботи 10,0 

3. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3.1.1 Науково-дослідна практика 5,0 

4. АТЕСТАЦІЯ 

4.1.1 Магістерська робота 5,0 

ВСЬОГО 90,0 

8. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи магістра. 




