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шення завдань, пов’язаними з розкриттям студентам принципів, методів, форм і засобів організації раціональної системи керування 
навколишнім середовищем, яка розроблена з урахуванням екологічних стандартів і сертифікатів так, щоб її можна було застосувати до 
організацій усіх типів і розмірів з обліком різних географічних, культурних і соціальних умов 

Цілі курсу Сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок, необхідних для кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю на 
рівні промислових підприємств, установ, організацій, на рівні підрозділів Міндовкілля України 

Формат  Лекційні, практичні заняття , консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Семестр 8 

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ  
СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 101 Екологія Інститут / факультет Навчально-науковий інститут механічної ін-
женерії і транспорту 

Назва програми Інженерна екологія Кафедра Хімічна техніка та промислова екологія 
Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання Українська 

Викладач 
Байрачний Володимир Борисович ,  
Volodymyr.Bairachnyi@khpi.edu.ua 

 



Обсяг дисципліни: 4 кредитів ECTS 120 годин. 

Лекцій: 30 годин. 

Практичних занять: 20 години. 

 

Компетентності:  

 Знання  загальних  засад міжнародної екологічної стандартизації, сер-

тифікації, метрології, а також  особливостей їх використання у приро-

доохоронній діяльності, подоланні екологічних проблем 

 Здатність демонструвати навички з  розробки  та застосування  норма-

тивних документів різних категорій, гармонізованих до вимог міжна-

родних (ISO) та європейських (EN) стандартів. 

 

Результати навчання: 

 Уміти застосовувати знання  щодо загальних положень стандартиза-

ційної та сертифікаційної діяльності в галузі екології, збалансованого 

природокористування, охорони навколишнього природного середови-

ща, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції 

 

Теми що розглядаються. 

Тема 1. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Тема 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

Тема 3. МІЖНАРОДНА І РЕГІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. 

Тема 4. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Тема 5. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Тема 6. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 7. КВАЛІМЕТРІЯ – НАУКА ПРО МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 8. СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ 

Тема 9. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ 

Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Тема 11. СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО 



Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ СЕРТИФІКАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

Тема 13. ЄДИНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ І КОДУВАННЯ 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ. 

Тема 14. ПРАКТИКА СЕРТИФІКАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 

Тема 15. ПРАВИЛА І ДОКУМЕНТИ ПО ПРОВЕДЕННЮ РОБІТ В 

ОБЛАСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ 
 

Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає  лекції (вступна, тематичні), 

практичні заняття  ( інформаційні та аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  

консультації (групові та індивідуальні, у тому числі дистанційні). 

Метод лекції передбачає ознайомлення з її планом та конспектування 

змісту. При цьому студенти виділяють головне в матеріалі заняття та розви-

вають сприйняття, увагу і пам'ять. У лекціях використовується пояснюваль-

ний метод, що включає повідомлення фактів, які пояснюються студентам до 

осмислення їх суті. Метод репродуктивного навчання, який використовується 

на практичних заняттях, сприяє узгодженню теоретичного навчання з прак-

тичним, а також вироблення у студентів умінь та навичок щодо одержаних 

знань.  

 

Методи контролю  

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та пі-

дсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю включа-

ють: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем попередньої 

лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на самостійну ро-

боту; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку індивідуа-

льного завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань студентів за 

змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на усному екза-



мені (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  

Контрольні ро-
боти 

Практичні 
заняття 

Індивідуальні 
завдання 

(РЕ) 
Тощо* Іспит Сума 

76 16 - 4 4 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях 
 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід ро-
зуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проек-
ти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що на-
вчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та від-
повідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає мож-
ливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчан-
ня. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1.Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протя-
гом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку ви-
кладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2.Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається 
за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 



(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставлен-
ням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „не-
задовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання  
Рейтингова 

оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 
її визна-

чення 

 
Національна  

оцінка  
позитивні 

 
негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних 
і додаткових літератур-
них джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передба-
чений модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріа-
лу, що вивчається, та йо-
го практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання для 
вирішення склад-
них практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 



1 2 3 4 5 
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

- невміння аналі-
зувати викладений 
матеріал і викону-
вати розрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з матеріа-
лу модуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати думку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних задач 

35-59 

FХ 
(потріб-
не дода-

ткове 
вивчен-

ня) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бу-
ти виконане в терміни, 
що передбачені навча-
льним планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати прос-
ті практичні за-
дачі. 

1-34 

F 
(потріб-
не по-
вторне 
вивчен-

ня) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  прос-
тих практичних 
задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

             Таблиця 3. – Перелік дисциплін  
 
Вивчення цієї дисципліни безпосе-

редньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисцип-

ліни безпосередньо спираються: 
Екологічна інженерія, теорія та 
конструювання екологічно безпеч-
них реакторів та реакторних сис-
тем 

 

Екологічний контроль та аудит  
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