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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати? Технічне законодавство та нормативні документи регламентації процесів, 

методів, способів, правил життєдіяльності людини 

Чому це треба вивчати? Екологічна стандартизація і сертифікація пояснює:  

врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, 

економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для 

виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави в цілому; 

Гармонізацію нормативних документів з стандартизації з міжнародними, 

регіональними і національними стандартами інших країн; 

Забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам 

законодавства; 

Взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів; 

Придатність нормативних документів для сертифікації і продукції; 

Відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з 

стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства; 

відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам 

об'єктів стандартизації для певної галузі, Раціональність, несуперечність 

та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки; 

Застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації  

 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання та розуміння предметної галузі та професійної діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 



 
 

 

Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Визначати потребу в методах та способах вимірювань. 

Здійснювати контроль забрудненням води, повітря та грунту.  

Здійснювати підготовку зразків на визначення важких металів. 

Визначити терміни мікробіологічного та паразитологічного забруднення 

навколишнього середовища. 

Вдосконалювати завдання науково-технічного співробітництва в галузі 

екологічної стандартизації. 

 

Зміст дисципліни Теоретичні і правові основи стандартизації. 

Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до змісту 

нормативних документів. 

Міжнародна діяльність в галузі стандартизації навколишнього 

середовища. 

Екологічна стандартизація. 

Система стандартів з якості повітря. 

Система стандартів з якості води. 

Система стандартів з якості грунту. 

Система стандартів з безпеки і захисту довкілля праці та життєдіяльності 

населення. 

Стандарти з екологічної сертифікації. 

Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище. 

Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне 

середовище. 

Нормування впливу техногенних об’єктів на природне середовище. 

Нормування екологічної безпеки. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Екосистемологія, моніторинг довкілля, екологія рослин і тварин, 

утилізація відходів та використання вторинних ресурсів. 
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