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1. Мета дисципліни 

Метою дисципліни «Стандартизація і сертифікація екологічної діяльності» є 

надання студентам знань і вмінь користуватися стандартами з екологічної 

безпеки. Вивчення даної дисципліни дозволить забезпечити опанування 

процедурою встановлення відповідності продукції, підприємства, видів 

діяльності, житла та окремих територій вимогам стандартів та нормативам у 

галузі екологічної діяльності.   

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни  

безпосередньо спирається на: 

На результати цієї дисципліни  

безпосередньо спираються: 

вихідна кваліфікаційна робота 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 

 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ВПР01. Визначати 

і оцінювати 

чинники 

екологічних загроз 

та ризиків, 

розробляти методи 

управління ними, 

шляхи зниження 

та методи 

регламентації. 

ВФК01. 

Здатність 

визначати, 

оцінювати, 

використовувати 

методи, технології 

та регламенти 

щодо запобігання 

екологічних загроз 

і зниження 

екологічних 

ризиків в 

контексті стратегії 

сталого розвитку 

міст. 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні 

(пояснювально-

ілюстративні). 

Конспектування 

лекцій. Самостійна 

робота. 

Усне і письмове 

опитування за 

результатами 

попереднього 

матеріалу. 

Тестування. 

Контрольні 

роботи. Екзамен. 

Знати принципи та 

мати практичні 

навички викорис-

тання основних 

концепцій  

екологічної 

стандартизації, 

сертифікації та 

статистичного 

кодування; 

застосовування 

знання складових 

екологічного 

управління, 

функцій, завдань 

органів 

екологічного 

управління; 

застосовування 

знання 

методологічних, 

нормативно-

правових та 

методичних засад 

екологічних 

експертиз. 



4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Стандартизація екологічної діяльності. 

Стандартизація екологічної діяльності, її основні принципи. Основні поняття, 

терміни та визначення. Правові основи. Види, класифікація, позначення 

нормативних документів. 

Змістовий модуль 2. Сертифікація екологічної діяльності. 

Сертифікація екологічної діяльності, її основні принципи. Сертифікація 

продукції, сертифікація підприємств, сертифікація житла, сертифікація 

земельних ділянок. 

Змістовий модуль 3. Уніфікація вітчизняних документів по 

стандартизації і сертифікації з європейськими. 

Міжнародна діяльність у сфері екологічної стандартизації і сертифікації. 

Уніфікація вітчизняних документів по стандартизації і сертифікації з 

європейськими. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 180 34 34  112 

Змістовий модуль 1 60 12 12  36 

Змістовий модуль 2   60 12 12  36 

Змістовий модуль 3   45 10 10  25 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація  екологічної діяльності. 

Тема1. Основні 

поняття, терміни та 

визначення. Правові 

основи стандартизації  

 

Основні поняття державної 

системи стандартизації. Система 

стандартів у галузі 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища. 

        6    

 



Тема 2. Нормативні 

документи. 

Міжнародна 

діяльність у сфері 

екологічної 

стандартизації 

Види, класифікація, позначення 

нормативних документів системи 

стандартизації України. 

Зарубіжні системи екологічної 

стандартизації. 

        6 

Змістовий модуль 2. Сертифікація екологічної діяльності 

Тема 3. Екологічна 

сертифікація 

продукції . 

Екологічна 

сертифікація 

підприємств . 

 

Основні поняття державної 

екологічної системи 

сертифікації. 

Процес і основні документи 

екологічної сертифікації 

продукції. Процес і основні 

документи екологічної 

сертифікації підприємств. 

        6 

Тема 4. Екологічна 

сертифікація житла. 

Екологічна 

сертифікація 

земельних ділянок. 

 

Процес і основні документи 

екологічної сертифікації житла. 

Процес і основні документи 

екологічної сертифікації 

земельних ділянок. 

        6 

Змістовий модуль 3.  Уніфікація вітчизняних документів по 

стандартизації і сертифікації з європейськими 

Тема 5. Міжнародна 

стандартизація і 
сертифікація. 

Уніфікація 

вітчизняних 

документів по 

стандартизації і 
сертифікації з 

європейськими 

 

Особливості міжнародної 

системи стандартизації та 

сертифікації. Процес уніфікації 

вітчизняних документів по 

стандартизації і сертифікації з 

європейськими 

        10 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основні 

поняття, терміни та 

визначення. Правові 

основи 

стандартизації. 

 

Практичне вивчення понять 

державної системи стандарти-

зації. Практичне вивчення 

системи стандартів в галузі 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

      6 



Тема 2. Нормативні 

документи. 

Міжнародна 

діяльність у сфері 

екологічної 

стандартизації. 

Практичне вивчення 

нормативних документів системи 

стандартизації України і 

зарубіжної системи екологічної 

стандартизації. 

       6 

Змістовий модуль 2. Сертифікація екологічної діяльності 

Тема 3. Екологічна 

сертифікація 

продукції  

Екологічна 

сертифікація 

підприємств. 

Практичне вивчення понять  

екологічної системи сертифікації, 

процесу і основних документів, 

екологічної сертифікації 

продукції, процесу і основні 

документи екологічної 

сертифікації підприємств. 

      6 

Тема 4. Екологічна 

сертифікація житла. 

Екологічна 

сертифікація 

земельних ділянок. 

 

Практичне вивчення 

нормативних документів 

екологічної сертифікації житла, 

процесу і основні документи 

екологічної сертифікації 

земельних ділянок. 

      6 

Змістовий модуль 3. Уніфікація вітчизняних документів по 

стандартизації і сертифікації з європейськими 

Тема 5. Міжнародна 

стандартизація і 
сертифікація. 

Уніфікація 

вітчизняних 

документів по 

стандартизації і 
сертифікації з 

європейськими 

Практичне вивчення міжнародної 

системи стандартизації та 

сертифікації екологічної 

діяльності. Уніфікація 

вітчизняних документів по 

стандартизації і сертифікації з 

європейськими. 

      10 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Методи контролю: 

1. Практична перевірка умінь та навичок під час практичних занять. 

2. Перевірка правильності виконаних завдань, що винесені на 

самостійну роботу. 

3. Поточний контроль у вигляді тестування практичних навичок та 

опитування під час аудиторних занять. 

4.  Підсумковий контроль у вигляді екзамену. 

 



Критерії оцінювання: 

1. Виконання завдань у встановлені терміни. 

2. Уміння опрацьовувати та аналізувати інформаційні джерела. 

3. Уміння використовувати теоретичні знання під час виконання 

практичних завдань. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 25 15  10 

Змістовий модуль 2   25 15  10 

Змістовий модуль 3   20 12 - 8 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання № 1. Практична перевірка умінь та навичок 

під час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 2. Практична перевірка умінь та навичок 

під час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №1 Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1. Контроль у вигляді 

тестування 

10 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання № 3. Практична перевірка умінь та навичок 

під час практичних занять 

4 

Практичне завдання № 4. Практична перевірка умінь та навичок 

під час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №2. Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

7 



Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2. Контроль у вигляді 

тестування 

10 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання № 5 Практична перевірка умінь та навичок 

під час практичних занять 

4 

Завдання до самостійної роботи №3 Перевірка правильності 

виконаних завдань, що винесені на самостійну роботу. 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3. Контроль у вигляді 

тестування 

9 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 в області стандартизації  екологічної 

діяльності 

15 

Теоретичне питання 2 в  області сертифікації екологічної 

діяльності 

15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
.   

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

1. Катков М.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стандартизація і 

сертифікація у сфері екологічної безпеки» (для студентів денної та заочної 

форм навчання напряму підготовки 8.04010603 - Екологічна безпека) 

/М.В.Катков;- Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 - с. 

 

 

 



 

14. Рекомендована література 

 
ОСНОВНА 

1. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна 

стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне 

середовище/ заг. ред. проф. Тарасової. - Навч. посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. — 276 с. 

2. Закон України Про стандартизацію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 31, ст.1058) 

3. Экология города [Текст] : учебник / под ред. Ф. В. Стольберг. – К. : Либра, 

2000. – 464 с. 
 

ДОДАТКОВА  

1. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за 

дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена 

Буковина. 1996. – 248 с. 

2. Законодавство України про участь громадян і їх об’єднань в охороні 

навколишнього середовища. Збірник/ Видання друге, доповнене – Київ, 

2002. – 168 с.  

3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн. / Від. ред. 

В.І. Андрейцев. – К.: Юрніком інтер, 1997. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eprints.kname.edu.ua 

2. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://rada.gov.ua/ 
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 2020_-2021_ навчальний рік 

переглянута та затверджена «Без змін» 

 

Стандартизація і сертифікація екологічної діяльності 

 

вид дисципліни - вибіркова, шифр за ОП – ВК 2.2 

семестр – 2 

кількість кредитів ЄКТС – 6   

форма підсумкового контролю - екзамен   

мова викладання, навчання та оцінювання - українська 

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища 

галузь знань 18 Виробництво та технології 

освітня програма  «Технології захисту навколишнього середовища» 

 

форма навчання - денна 
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