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Назва та стислий зміст лабораторного
Мета роботи
заняття
Змістовий модуль 1.
Концепція розвитку системи технічного регулювання в Україні
Знати відмінності основних етапів
Заняття 1. Дослідження розвитку
розвитку системи технічного
системи технічного регулювання в
регулювання в Україні
Україні
1. .Дослідження структури концепції
Вміти визначити сутність та
розвитку системи технічного
проаналізувати приклади практичного
регулювання в Україні
використання особливостей розвитку
2 Дослідження особливостей
системи технічного регулювання в
реформування технічного
Україні
регулювання в Україні
Навчитися класифікувати заходи по
3. Дослідження політики адаптації
розвитку
системи
технічного
національного законодавства до
регулювання в Україні
європейських вимог
4. Дослідження перспективи системи
технічного регулювання
Навчитися характеризувати стадії
Заняття 2, 3. Дослідження розвитку
національної
системи
національної системи стандартизації розвитку
1. Дослідження сучасного стану стандартизації.
національної системи стандартизації.
Розуміти
сутність
національної
2. Дослідження стратегічних цілей,
системи стандартизації.
завдань та принципів розвитку
Розвити навички прийняття творчих
національної системи стандартизації
рішень при реалізації етапів розвитку
3 Дослідження напрямків розвитку
національної системи стандартизації.
національної системи стандартизації.
4.Дослідження
засобів
реалізації
концепції.
Заняття 4, 5. Теоретичні дослідження Вміти визначати та реалізовувати
принципи теоретичних досліджень
особливостей розвитку системи
особливостей
розвитку
системи
стандартизації в нафтогазовому
стандартизації
в
нафтогазовому
комплексі та в кабельній галузі
1.
Дослідження правової основи комплексі та в кабельній галузі
розробки Концепції
Розуміти особливості та відмінності
2.
Дослідження сфери реалізації між принципами теоретичних та
Концепції
практичних досліджень особливостей
3.
Дослідження сучасного стану розвитку системи стандартизації в
стандартизації
в
нафтогазовому нафтогазовому комплексі . та в
комплексі та в кабельній галузі
кабельній галузі
4.
Дослідження
інтеграції
в Навчитися застосовувати навички
міжнародні та регіональні системи теоретичних досліджень особливостей
стандартизації
розвитку системи стандартизації в
5. Дослідження напрямків реалізації нафтогазовому
комплексі
та
в
Концепції
кабельній галузі .

Змістовий модуль 2.
Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи
розвитку
2
Вміти визначати та реалізовувати
Заняття 6. Дослідження проблем та
перспективи розвитку національної
перспектив розвитку національної
системи стандартизації у сфері
системи стандартизації у сфері
оборони
оборони.
1. Дослідження та аналіз принципів Розуміти особливості та відмінності
побудови,
структури
і
стану між принципами побудови, структури
національної системи стандартизації у і стану національної системи
сфері оборони
стандартизації у сфері оборони та
2. Дослідження та аналіз проблем
іншими сферами
системи стандартизації у сфері
Навчитися застосовувати різні види
оборони. Дослідження перспектив
методів аналізу проблем системи
розвитку.
стандартизації у сфері оборони.
2
Заняття 7. Дослідження особливостей Знати відмінності розвитку основних
та
перспектив
розвитку систем систем стандартизації та
стандартизації та сертифікації в сертифікації в інших країнах.
Вміти визначити сутність та
інших країнах
1. Концепція розвитку стандартизації в проаналізувати приклади
Республіці Білорусь.
впровадження особливостей та
Сучасна концепція розвитку
перспектив розвитку стандартизації та
технічного регулювання в країнах
сертифікації в інших країнах,.
СНД.
Навчитися класифікувати основні
2. Особливості розвитку
відмінності розвитку стандартизації та
стандартизації в Європейских країнах сертифікації в інших країнах.

