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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: розкриття 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 

Програмні компетентності:  
СК. 40. Знання  загальних  засад міжнародної екологічної стандартизації, 

сертифікації, метрології, а також  особливостей їх використання у 

природоохоронній діяльності, подоланні екологічних проблем 

СК 41. Здатність демонструвати навички з  розробки  та застосування  

нормативних документів різних категорій, гармонізованих до вимог 

міжнародних (ISO) та європейських (EN) стандартів. 

Результати навчання: 
ПР 37. Уміти застосовувати знання  щодо загальних положень 

стандартизаційної та сертифікаційної діяльності в галузі екології, 

збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного 

середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції 

 
 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Екологічна інженерія, 
теорія та конструювання 
екологічно безпечних 
реакторів та реакторних 
систем  

 

Екологічний контроль та аудит  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 41,66 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
  з
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В
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов
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до
по

мі
ж

на
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   МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

1 Л 2 

Тема 1. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Загальна характеристика стандартизації. Сутність і зміст 
стандартизації. Нормативні документи по стандартизації і види 
стандартів. Коротка історія розвитку стандартизації. Мета, 
принципи і функції стандартизації. Застосування нормативних 
документів і характер їхніх вимог. 

[ 1-5] 

2 СР 8 Відповідальність за порушення обов'язкових вимог стандартів. [7-11] 

3 Л 2 

Тема 2. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
УКРАЇНИ 
Загальна характеристика системи. Загальна характеристика 
стандартів різних категорій. Загальна характеристика стандартів 
різних видів. Порядок розробки державних стандартів. 
Інформація про нормативні документи по стандартизації. 

[ 1-5] 

4 СР 8 Технічні умови як нормативний документ. [7-11] 

5 ПЗ 2 
Порядок розроблення, узгодження, затвердження, поширення, 
перевірки, перегляду, зміни та скасування 
стандартів. 

[ 2-8] 

6 Л 2 

Тема 3. МІЖНАРОДНА І РЕГІОНАЛЬНА 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ. 
Міждержавна система стандартизації (МДСС). Задачі 
міжнародного співробітництва в області стандартизації. 
Організація робіт зі стандартизації в рамках ЄС. Угода по 
технічних бар'єрах у торгівлі. 

[ 1-5] 

7 СР 8 Застосування міжнародних і регіональних стандартів у 
вітчизняній практиці. [7-11] 

8 Л 2 

Тема 4. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Загальноєвропейські організації по стандартизації. 
Міжскандинавська організація по стандартизації (ІНСТА). 
Міжнародна асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). 
Панамериканський комітет стандартів. 

[ 1-5] 

9 Л 2 

Тема 5. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
Загальноєвропейські організації по стандартизації. 
Міжскандинавська організація по стандартизації (ІНСТА). 
Міжнародна асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН). 
Панамериканський комітет стандартів. 

[ 1-5] 

10 ПЗ 2 Сучасний стан екологічної стандартизації  [ 2-8] 

11 Л 2 

Тема 6. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
Одиничний, комплексний, визначальний та інтегральний 

показники якості. Споживчі показники якості. Значення 
показників якості: базове, номінальне, граничне, оптимальне. 

[ 1-5] 
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Рівень якості. Система показників якості продукції. Дефектність 
продукції, коефіцієнти та індекс дефектності. 

12 СР 8 Види контролю якості. Методи визначення показників якості. 
Директиви ЄС, обов'язкові для виходу на європейський ринок. [7-11] 

13 Л 2 

Тема 7. КВАЛІМЕТРІЯ – НАУКА ПРО МЕТОДИ 
КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
Методи кваліметрії. Комплексна оцінка якості 
продукції. Управління якістю продукції. 

[ 1-5] 

14 Л 2 

Тема 8. СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 
ЯКІСТЮ 
Міжнародна організація по стандартизації. Стандарти, що 
забезпечують якість продукції. Міжнародні стандарти на системи 
забезпечення якості продукції. Система стандартів соціальної 
сфери. 

[ 1-5] 

15 СР 8 Удосконалювання стандартизації систем забезпечення якості. 
Учасники й  організація добровільної сертифікації. [7-11] 

16 ПЗ 4 Модульна контрольна робота №1  
   МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ  

17 Л 2 

Тема 9. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ 
Сутність і зміст сертифікації. Основні терміни і поняття 

сертифікації. Історія сертифікації. Основні цілі і принципи 
сертифікації. Обов'язкова і добровільна сертифікація. Суб'єкт 
сертифікації. Учасники обов'язкової сертифікації. Форми участі в 
системах сертифікації і угоди по визнанню.  

[ 1,5] 

18 ПЗ 2 Екологічна стандартизація і нормування забруднення 
атмосферного повітря. [ 1-4] 

19 Л 2 
Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Закон "Про захист прав споживачів і сертифікація". Закон 
"Про сертифікацію продукції і послуг". 

[ 1-4] 

20 Л 2 

Тема 11. СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО 
Науково-методичні відомості про поняття сертифікації. 
Основні відомості про сертифікацію продукції. Основні 
терміни та визначення. Системи сертифікації. Проведення робіт 
із сертифікації. Структура Системи УкрСЕПРО. Сертифікація 
продукції. Загальні вимоги до нормативних документів на 
продукцію, яку сертифікують. Загальні правила та порядок 
проведення робіт з сертифікації. Сертифікація систем якості. 
Порядок проведення сертифікації систем якості. Продовження 
терміну дії сертифіката на систему якості. Визнання 
сертифікатів на системи якості, що видані органами. з 
сертифікації інших держав (міжнародних систем). 

 

[ 1-4] 

21 Л 2 

Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ 
СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Принципи, правила і порядок проведення сертифікації продукції. 
Орган по сертифікації й іспитові лабораторії. Знаки 
відповідності. 

[ 1-4] 

22 Л 2 

Тема 13. ЄДИНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ І 
КОДУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 
ОБ'ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. 

Стандартизація послуг. Ефективність робіт зі стандартизації. 
Тенденції й основні напрямки розвитку стандартизації в Україні. 
 

[ 1-4] 

23 СР 6 Стандартизація і кодування інформації про товар.  

 ПЗ 2 Штрихове кодування продукції. [7-11] 

24 Л 2 

Тема 14. ПРАКТИКА СЕРТИФІКАЦІЇ НА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. 
Українські системи сертифікації. Системи обов'язкової 
сертифікації. Системи добровільної сертифікації. Перспективні 
задачі сертифікації. 

[ 1-4] 

25 Л 2 

Тема 15. ПРАВИЛА І ДОКУМЕНТИ ПО ПРОВЕДЕННЮ 
РОБІТ В ОБЛАСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ 
Правила сертифікації. Нормативна база сертифікації. Порядок 
сертифікації продукції. Схеми сертифікації. Порядок проведення 
сертифікації продукції. Порядок сертифікації продукції, увезеної 
із-за кордону. Сертифікація продовольчих товарів. 
Відповідальність за порушення обов'язкових вимог державних 
стандартів при виробництві продукції (наданні послуг) і правил 
сертифікації. Розвиток сертифікації в найближчій перспективі. 
Концепція удосконалювання діючої у країні сертифікації. 
Основні правила. Визнання закордонних сертифікатів. 
Сертифікація продукції, імпортованої з країн Південно- Східної 
Азії. Міжнародна сертифікація. Діяльність ІСО в області 
сертифікації. 

[ 1-4] 

26 ПЗ 4 Екологічні сертифікація та маркування продукції в Україні та 
світі. [ 2,5] 

27 СР 6 
Сертифікація непродовольчих товарів та засобів виробництва. 
Схеми сертифікації. Порядок ввезення товарів, що підлягають 
обов'язкової сертифікації. 

[7-11] 

28 ПЗ 4 Модульна контрольна робота №2  
Разом  50+52=102 



 8 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  52 

4 Виконання індивідуального завдання (розрахункова робота) - 
5 Інші види самостійної роботи   
 Разом 70 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

______________________________________________________________________________________________ 
(вид індивідуального завдання) 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), практичні заняття ( інформаційні та 

аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  консультації (групові та індивідуальні, 

у тому числі в дистанційній формі). 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях, а також 

підсумкову тестову перевірку знань студентів за змістовними модулями. 

Підсумковий контроль здійснюється на усному екзамені. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Практичні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання 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 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, 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 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
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можливість 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 навчання. 

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 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів 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 виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) 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 

визначення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 

Відповіді на 
запитання містять 
певні неточності; 
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1 2 3 4 5 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 
виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 
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1 2 3 4 5 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 

 
 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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