
Практичне заняття 2 

 

Тема. Вивчення каталогу нормативних документів, що використовують у роботі  
Мета заняття: навчитися користуватися нормативними документами в роботі.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття  

1. Каталог нормативних документів.  

2. Комп’ютери.  

 

Завдання 1. Робота з каталогом нормативних документів  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Користуючись каталогом нормативних документів, гармонізованим із Міжнародною 

класифікацією стандартів (ICS), виконати такі дії:  

1. Ознайомитися зі структурною будовою каталогу нормативних документів, розглянути класи 

нормативних документів, що він містить. Описати структуру коду нормативного документа. Навести 

приклади кодів нормативних документів.  

2. Навести назви та строк дії на території України таких стандартів: 

ДСТУ 4399:2005;  

ДСТУ 3768-2010;  

ДСТУ 4421:2005;  

ДСТУ 4565:2006;  

ДСТУ 4700:2006;  

ГСТУ 46.080-2004.  

Щоб перевірити чинність стандартів, скористатися частиною III каталогу нормативних 

документів. За зростанням порядкових номерів знайти необхідний стандарт. Слід пам’ятати, що 

навпроти кожного номера зазначено код згідно з ДК 004-2008, термін запровадження та дії стандарту, 

кількість внесених змін і номери інформаційних покажчиків стандартів, у яких надруковано зміни до 

стандарту.  

Щоб встановити назву стандарту, у частині І каталогу за означеннями класифікаційних 

угрупувань та кодом із ДК 004-2008 знайти номер і назву відповідного стандарту.  

Результати роботи оформити у вигляді такої таблиці: 

 

Позначення 

стандарту  

 

Код НД за ДК 

004-95  

 

Строк дії  Назва 

класифікаційного 

угрупування 

Назва стандарту 

     

 

Завдання 2. Визначення номерів стандартів за об’єктом стандартизації  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Користуючись каталогом нормативних документів, знайти номери і назви стандартів за об’єктом 

стандартизації. Для цього за предметним покажчиком у частині IV каталогу знайти вид продукції та 

код стандарту. Після цього за кодом у частині І знайти класифікаційне угрупування, а в ньому – 

необхідний стандарт.  

Види продукції: води мінеральні питні, риба, молоко, іграшки, креми косметичні, мила туалетні 

рідкі. 

Результати оформити у вигляді такої таблиці: 

Код НД за ДК 

004-95  

 

Назва 

класифікаційного 

угрупування 

 Позначення 

стандарту  

 

Назва стандарту 

Дати відповіді на запитання 

1. Як перевірити чинність стандарту? 

2. Як за номером встановити необхідний стандарт? 

3. Із яких джерел можна визначити чинність стандарту? 

4. Де публікуються зміни до чинних стандартів? 

5. Які служби системи стандартизації надають консультації щодо чинних стандартів? 

6. Визначити, як за об’єктом стандартизації встановлюють стандарт. 


