
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І 

СЕРТИФІКАЦІЯ» 
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Спеціаліст» 

спеціальності 201 – Агрономія 
  

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія». 
 Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 
наукових уявлень про прогресивні методи та засоби екологічного контролю 
стану навколишнього середовища при вирішенні проблем охорони довкілля 
для забезпечення гармонізації принципів і методів охорони навколишнього 
середовища зі світовими вимогами. 

Завдання навчальної дисципліни:  
- володіти методиками аналізу; 
- правильно відбирати зразки для аналізу; 
- підготувати і провести дослідження; 
- провести статистичну обробку результатів.  
Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретичні і правові основи стандартизації 
Тема 2. Екологічна стандартизація 
Тема 3. Система стандартів з якості ґрунту (води, повітря) 
Тема 4. Стандарти з екологічної сертифікації 
Тема 5. Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне 
середовище 

 
У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 
Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
- вміння виявляти та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні предметні компетентності: 
- володіння методологією і методикою проведення аналізів; 
- знання основ складання стандартів та нормування правил і методик; 
- знання теоретичних і правових основ стандартизації; 
- прийняття рішень та рекомендацій, надання консультацій; 

 Результати навчання: 



- використовувати матеріали сучасних вишукувань і обстежень 
екологічної стандартизації; 

- забезпечувати повноту відомостей про стандарти та нормативні 
документи; 

- виконувати  комплекс робіт по вивченню, обліку і розробці 
нормативних документів, технічних умов та стандартів; 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Екологічна стандартизація і сертифікація» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 


