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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

0401 Природничі науки За вибором 

 Напрям підготовки:  
 

Модулів – 1 

        Спеціальність:  
7.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
(шифр і назва, 

заповнюється для V курсу) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                      (назва) 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 108 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 36 

самостійної роботи 

студента – 72 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

             спеціаліст 

 

18 год.  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

18 год.  

Самостійна робота 

61 год.  

Індивідуальні завдання:    

11 год.  

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: 

            - для денної форми навчання 0,5 

            - для заочної форми навчання - 
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2. Мета і завдання дисципліни 
 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства антропогенний вплив на природу 

досяг критичних величин, тому постала гостро проблема встановлення комплексу 

обов’язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середо-

вища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Власне 

цю соціально-економічну проблему вирішує система стандартизації. Питання охорони 

навколишнього середовища займаються різні міжнародні організації і комісії по 

стандар-тизації – ООН, ISO та багато інших. Такими поглибленими знаннями повинні 

володіти майбутні екологи. 

Екологічна стандартизація гарантує не тільки підвищення екологічної чистоти та 

якості продукції, але й збереження навколишнього середовища шляхом постійного кон-

тролю над існуючими  технологічними процесами та впровадження екологічно безпеч-

них технологій на підприємствах. Тому основними завданнями дисципліни 

«Екологічна стандартизація та сертифікація» є: 

- ознайомити майбутніх спеціалістів екологів з основоположними поняттями 

стандартизації і сертифікації; 

- навчити їх практично використовувати екологічні стандарти при подальшій робо-

ті на підприємстві, з метою проведення його сертифікації; 

- доповнити професійну базу знань студентів головними міжнародними екологіч-

ними стандартами, які використовуються в Україні (ДСТУ серії ISO 14000, 9000). 

Велику увагу необхідно приділити  лекційному матеріалу, вивченню різноманіт-

них стандартів та опрацюванню наявних підручників, посібників та іншої додаткової 

літератури самостійно. У зв’язку з тим, що дана дисципліна включена до програми 

підготовки майбутніх спеціалістів з екології і суттєво доповнює професійну базу знань 

студентів, найбільшу увагу при вивченні дисципліни необхідно приділити опрацюванню 

екологічних стандартів, як українських так і міжнародних. Досвідчений в цій галузі 

фахівець - еколог зможе забезпечити роботу підприємства власне за встановленими 

екологічними стандартами, а не проводитиме контроль за відхиленнями від них. Це 

дасть змогу підготувати основу для проведення екологічної стандартизації на підприєм-

стві, яка забезпечить проведення організаційних, технічних та економічних заходів, які 

спрямовані на комплексну переробку сировини, знешкодження та утилізацію твердих, 

рідких та газоподібних промислових відходів, використання безвідходних та маловід-

ходних технологічних процесів, максимальний захист від забруднення грунтового 

покриву, водних об’єктів і атмосферного повітря, збереження і відтворення рослинного і 

тваринного світу, забезпечення найбільш оптимальних умов для життя людей. Крім 

того, значення екологічних стандартів  є обов’язковими при виконанні наукових 

досліджень спеціалістами. 
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3. Зміст дисципліни 
 

3.1 Структура модулів і лабораторних занять дисципліни „Екологічна 

стандартизація і сертифікація” 
 

Таблиця 1 – Структура модулів дисципліни  

”Екологічна стандартизація і сертифікація” 
Шифри 

модулів (М), 

змістовних 

модулів (ЗМ) 

та навчальних 

елементів (НЕ) 

Модулі, змістові модулі та навчальні елементи 

Обсяг 

лекційних 

занять, 

годин 

Література 

1 2 3 4 

М1 Система екологічної стандартизації та сертифікації 18  

ЗМ 1 
Якість, поняття якості. Показники якості 

навколишнього середовища 6  

НЕ 1.1 

Історія формування національної системи 

стандартизації. Основні положення концепції державної 

системи стандартизації. 

2 
4.1.1, 4.1.2, 

4.1.4, 4.1.5 

НЕ 1.2 

Основні засади національної системи стандартизації 

України. Стан і проблеми вдосконалення національної 

системи стандартизації. 

Міжгалузеві системи стандартів. 

2 
4.1.1, 4.1.3, 

4.1.5, 4.2.2 

НЕ 1.3 

Визначення основних термінів. Вимоги до нормативних 

документів та їх види. Екологічний аналіз життєвого 

циклу продукції. 
2 

4.1.1, 4.1.2, 

4.1.4, 4.2.2 

ЗМ 2 
Структура системи сертифікації в Україні.  

Порядок проведення сертифікації 
6  

НЕ 2.1 
Розвиток і сучасний стан сертифікації. Основні поняття 

екологічної сертифікації.  
2 4.1.1, 4.1.2,  

НЕ 2.2 

Основні принципи та загальні правила системи 

сертифікації УкрСЕПРО. Загальні вимоги до 

нормативнитх документів. 

4 
4.1.1, 4.1.2, 

4.1.4, 4.1.5 

НЕ 2.3 

 

Загальні правила та порядок проведення робіт з 

сертифікації. Основні положення закону України «Про 

якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини». 

2 4.1.1, 4.1.4 

ЗМ 3 
Впровадження міжнародних екологічних стандартів 

ISO (9000, 14000) в Україні 
6  

Н   Е      3   . 1 
Особливості міжнародних екологічних стандартів серії 

ISO 14000 «Системи управління навколишнім 

середовищем». 

2 
4.1.1, 4.1.4, 

4.1.5, 4.2.1 

Н Е  3 . 2 

Перелік екологічних стандартів серії ISO 14000. 

Принципи та системи управління якістю відповід-но до 

вимог ISO 9001. 

  

2 
4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3 

НЕ 3.3 

Міжнародні екологічні керівні принципи як осно-
воположна база для екологічних стандартів. 
Міжнародна стандартизація. 

2 4.1.1, 4.1.2 
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3.2. Зміст лабораторних занять 

 

Таблиця 2 –  Зміст лабораторних занять 

 

Шифри 

модулів і 

занять 
Назви модулів та теми занять 

Обсяг 

занять, 

годин 

Літ-

ра 

М1 
Система екологічної стандартизації та 

сертифікації 
18 

 

ЗМ 1 
Якість, поняття якості. Показники якості 

навколишнього середовища 6 

 

 
Л.1.1 

Проведення первинного екологічного аналізу 
підприємства. 3 4.3.1 

 
Л.1.2 

Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання 
пов’язаних з ними впливів на навколишнє середо-
вище. 

3 4.3.3 

ЗМ 2 
Структура системи сертифікації в Україні. 

Порядок проведення сертифікації 
6 4.3.2 

Л 2.1 Розробка екологічної політики організації 3 4.3.1 

Л 2.2 Екологічне маркування. 3 4.3.1 

ЗМ 3 
Впровадження міжнародних екологічних 

стандартів ISO (9000, 14000) в Україні 
6  

Л 3.1 
Розроблення технічних умов на продукцію. 

3 4.3.1 

Л 3.2 
Ознайомлення з роботою акредитованої лабораторії 

центру стандартизації, метрології та сертифікації.  3 
4.3.1, 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

3.3. Зміст самостійної та індивідуальної роботи 

 

 Таблиця 3 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри 

модулів 

і занять 

Теми занять 
Обсяг 

годин 
Література 

1 2 3 4 

М 1 
Система екологічної стандартизації та 

сертифікації 
72  

ЗМ 1 
Якість, поняття якості. Показники якості 

навколишнього середовища 
24  

НЕ 1.1 
Стандартизація в галузі охорони навколишнього 

природного середовища 8 4.2.2, 4.3.3 

НЕ 1.2 
Діяльність міжнародної організації по 

стандартизації 8 
4.1.1, 4.1.3, 

4.2.4 

НЕ 1.3 
Особливості термінології ДСТУ 

8 4.2.2, 4.3.3 

ЗМ 2 
Структура системи сертифікації в Україні. 

Порядок проведення сертифікації 
24  

НЕ 2.1 Підсумки генеральної асамблеї CEN  в Празі 8 4.2.2, 4.3.6 

НЕ 2.2 Напрямки і підсумки діяльності ISO 8 4.3.6, 4.2.3 

НЕ 2.3 

Новий європейський орган по підтримці 

стандартів в галузі охорони навколишнього 

середовища 
8 4.1.4, 4.3.6 

ЗМ 3 
Впровадження міжнародних екологічних 

стандартів ISO (9000, 14000) в Україні 
24  

НЕ 3.1 

Американський національний інститут 

стандартів і технології. Британський інститут 

стандартів 

8 4.1.2, 4.3.7 

НЕ 3.2 

Французька асоціація по стандартизації. 

Німецький інститут стандартів. Японський 

комітет промислових стандартів 

8 
4.1.3, 4.2.2, 

4.3.7 

НЕ 3.2 
Головні державні стандарти України та Росії по 

охороні НПС 
8 4.2.2, 4.3.3 
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3.4. Структура залікових кредитів дисципліни 

Таблиця 4 – Залікові кредити дисципліни 

 

Шифр 

модуля 

Назва модуля 
Обсяг (в годинах) форм навчальної діяльності 

студента 

Лекції 
Лабораторні 

роботи 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Заліковий кредит 1 (залік) 

М1 

Система екологічної 

стандартизації та 

сертифікації 

 

ЗМ 1 

Якість, поняття якості. 

Показники якості 

навколишнього середовища 

6 6 20 4 

ЗМ 2 

Структура системи 

сертифікації в Україні.  

Порядок проведення 

сертифікації 

6 6 20 4 

ЗМ 3 

Впровадження міжнародних 

екологічних стандартів ISO 

(9000, 14000) в Україні 

6 6 21 3 

Всього  18 18 61 11 

 

 

4 Навчально-методичне забезпечення дисципліни 

 

4.1 Перелік основної літератури 

 

4.1.1 Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації./Шаповал М.І./ 

2000, К.: Євроуніверситет. 

4.1.2 Клименко М.О., Скрипчук П.М. Стандартизація і сертифікація і 

екології: Підруч-ник.-Рівне: УДУВГП, 2003.-202с. 

4.1.3 Экология. Термины/Протасов В.Ф., Матвеев А.С./2001. М.. Фин. и 

Статист. 

4.1.4 Парыгин С.А. Стандартизация в зарубежных странах, Екатеринбург, 

2000 г. 

4.1.5 Бушуев Р.В. Международная организация по стандартизации, Москва.-

2002г. 

4.1.6 Екологічна стандартизація та сертифікація. Конспект лекцій.-Івано-

Фран-ківськ.-2002. 

4.1.7 Д.А. Коршунов «Стандартизація і якість продукції» стаття, «Економіка 

України», № 4.-1996.-с.47. 

4.1.8 Д.А. Коршунов «Проблеми і завдання укаїнської стандартизації» стаття, 

«Еконо-міка України», № 10.-1995.-с.51. 
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4.1.9 Программа действий по охране окружающей среды для Центральной и 

Восточной Европы.-1995 OECD and  World Bank.-c.38-40. 

4.1.10 ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з управляння якістю та забезпечення 

якості. Час-тина 1. Настанови щодо вибору та застосування. 

4.1.11 ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарти з управляння якістю та забезпечення 

якості. Частина 2. Загальні настанови щодо вибору та застосування ДСТУ ISO 

9001, ДСТУ ISO 9002 і ДСТУ ISO 9003. 

4.1.12 ISO 9000-3:1991 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. 

Частина 3. Настанови щодо застосування 180 9001 в процесі розроблення, 

постачання та супро-водження програмного забезпечення. 

4.1.13 ISO 9000-4:1993 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. 

Частина 4. Настанови з управління програмою надійності. 

4.1.14 ДСТУ ISO 9001-95 Системи якості. Модель забезпечення якості в 

процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. 

4.1.15 ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. 

Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. 

4.1.16 ДСТУ ISO 14010-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. 

Загальні принципи.  

 

4.2. Перелік додаткової літератури 

 

4.2.1 ДСТУ ISO 14011-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. 

Проце-дури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. 

4.2.2 ДСТУ ISO 14012-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. 

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. 

4.2.3 ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні 

положення. 

4.2.4 ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення. 

4.2.5 ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з 

сертифікації продукції та порядок їх акредитації. 

4.2.6 ДСТУ 3413-96 Система сертифікації Укр СЕПРО. Порядок проведення 

серти-фікації продукції. 

4.2.7 ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи. 

4.2.8 ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з 

сертифіка-ції систем якості та порядок їх акредитації. 

4.2.9 ДСТУ 3417-96 Процедура визначення результатів сертифікації 

продукції, що імпортується. 

 

4.3 Перелік методичних матеріалів 

 

4.3.1 Методичний комплекс з «Екологічної стандартизації та сертифікації», 

ІМЕ.-Івано-Франківськ.-2002. 

4.3.2 Екологічна стандартизація та сертифікація. Конспект лекцій.-Івано-

Франківськ.-2002. 
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4.4. Використання обчислювальної техніки 
 

Таблиця 5 – Використання комп’ютерної техніки 

Модуль  Вид занять Тема заняття  Машинний час 

ЕОМ 

М1 Лабораторні ЗМ1 – при оформленні результатів 

досліджень та роботі з базою 

нормативних документів 

По 0,25 год. на 

кожну лабораторну 

роботу 

 

 

4.5. Використання технічних засобів 

Таблиця 6 – Технічні засоби, які використовуються при вивченні дисципліни  

Шифри 

модулів і 

занять 

Вид ТЗН 

Час 

використання, 

хв 

Лекції 

ЗМ1-ЗМ3 Мультимедійний проектор (монітор), акустична система. 

Комплект кольорових плакатів і необхідних матеріалів для 

мультимедійних презентацій по темах лекцій. 

60 

60 

Лабораторні 

ЗМ2 База вітчизняних нормативних документі. База законів України. 

Персональний комп’ютер з доступом до інтернет мережі. 

100 

ЗМ3 База міжнародних нормативних документів. Бланки для 

розроблення технічних умов. Персональний комп’ютер з 

доступом до інтернет мережі. 

50 

 

 

5 Мета вивчення і засвоєння змістових модулів 

Таблиця 7 – Мета вивчення і засвоєння змістових модулів 
Шифри 

модулів 
Мета діяльності і зміст уміння 

Примітка  

1 2 3 

М1 Дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи і практичні ре-

комендації з організації системи екологічної стандартизації та 

сертифікації продукції, процесів та послуг. 

 

ЗМ1 Засвоєння основні засади національної системи стандартиза-ції 

України. Вивчення стану і проблеми вдосконалення 

національної системи стандартизації 

 

ЗМ2 Ознайомити студентів із основними міжнародними 

екологічними керівними принципами як основоположної бази 

для екологічних стандартів. Набуття навичок роботи з 

міжнародними та вітчизняними стандартами. 

 

     ЗМ2 Ознайомити студентів із особливостями міжнародних 

екологічних стандартів серії ISO 14000 «Системи управління 

навколишнім середовищем». Вивчити основні принципи та 

загальні правила системи сертифікації УкрСЕПРО. 
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6 Система оцінки знань 
 

Таблиця 8 – Система оцінки знань студентів в балах 
Види робіт, що контролюються Номер 

контролю 

Макс. кількість 

балів 

1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 

дисципліни 

ЗМ1 

ЗМ2 

ЗМ3 

15 

20 

15 

2. Лабораторні роботи Л 1.1 

Л 1.2 

Л 2.1 

Л 2.2 

Л 3.1 

Л 3.2 

8 

9 

8 

8 

9 

8 

Разом для залікового кредиту 1                                                                                       100 

Оцінювання знань з дисципліни лектором та асистентом ведеться 

систематично на протязі всього періоду її вивчення. Їх результати відображаються 

в журналі і повідомляються студентам відповідно до етапів контролю. 

Форма семестрового оцінювання – тестування. 

 

Таблиця 9 – Підсумкова шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 

Національна 

Універси-

тетська 

(вбалах) 

ЕСТS Визначення ЕСТS 
Рекомендована 

система 

оцінювання 

 

Відмінно 

 

90-100 
А 

Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

 

90-100 

(відмінно) 

 

Добре 

82-89 В 
Дуже добре - вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

 

75-89 

(добре) 

75-81 С 
Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок  

 

Задовільно 

67-74 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

 

60-74 

(задовільно) 60-66 Е 
Достатньо-виконання 

задовільняє мінімальні 

критерії 

 

Незадовільно 

35-59 FX 

Незадовільно - потрібно 

попрацювати перед тим, як 

отримати залік або складати 

екзамен 

35-59 (незадовільно 

із можливістю 

повторного 

складання 

екзамену) 

0-34 F 

Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 

0-34 (незадовільно 

із обов’язковим 

повторним 

вивченням 

модуля) 


