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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Актуальність освітньої компоненти «Стандартизація та 
сертифікація в агросфері» полягає в опануванні принципів 
застосування єдиних, обов’язкових для виконання норм і вимог до 
продукції, технологій та управління, спрямованих на контроль та 
поліпшення стану агросфери, що базуються на вітчизняних та 
закордонних нормах і стандартах у галузі аграрного виробництва 
продукції, діяльності сільськогосподарських підприємств та 
охорони довкілля. 
ОК має проблемно-орієнтований підхід щодо дотримання якості й 
безпеки продукції сільського господарства, забезпечення 
відповідності об'єкта стандартизації своєму призначенню, та 
безпечності його щодо життя чи здоров'я людей, тварин, рослин, 
а також охорони довкілля, створення умов для раціонального 
використання аграрних ресурсів та підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. 
Мета ОК «Стандартизація та сертифікація в агросфері» – 
формування цілісного підходу до системи стандартизації та 
сертифікації об’єктів агросфери. 
Цілі вивчення ОК - набуття теоретичних знань та практичних 
навичок у використанні аграрних та екологічних норм і стандартів 
щодо безпеки об’єктів агросфери для життя і здоров'я людей, 
тварин, рослин та довкілля, захисту та збереження продукції 
аграрного виробництва, відповідно до рівня розвитку науки, 
техніки, технологій і потреб людей. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  

Компетентності 

 
Навчальна дисципліна «Стандартизація та сертифікація в 
агросфері» формує наступні компетентності: 
ІК – Здатність розв'язувати задачі і проблеми різного рівня 
складності наукового, технічного та педагогічного характеру у 
процесі навчання, науково-дослідної, освітньої діяльності та у 
виробничих умовах підприємств аграрної галузі, що передбачає 
застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи 
логічного мислення, комплексу теорій і методів фундаментальних 
і прикладних наук; 
СК3 – Вміння володіти інформацією щодо сучасного стану і 
тенденцій розвитку світових і вітчизняних агротехнологій 
вирощування сільськогосподарських культур; 
СК11 - Здатність брати участь у критичному діалозі, наукових 
дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну 
позицію, до підприємництва та прояву ініціативи щодо 
впровадження у виробництво результатів дисертаційного 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
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дослідження; 
СК12 – Вміння користуватись нормативно-правовою базою та 
організовувати роботи відповідно до галузевих вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці. 
  

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН4 – Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та 
якості літературних і фондових джерел. 
ПРН7 – Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження у науково-дослідницькій та інноваційній діяльності 
ПРН11 - Вільно спілкуватися в діалоговому режимі з широкою 
науковою спільнотою та громадськістю у відповідній галузі 
наукової та/або професійної діяльності. 
ПРН12 - Кваліфіковано відображати результати наукових 
досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 
ПРН16 - Здійснювати організацію досліджень відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 
ПРН17 - Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально 
на основі етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, 
саморозвиватися і самовдосконалюватися. 
ПРН19 - Уміти забезпечувати виробництво високоякісної, 
екобезпечної с/г продукції рослинництва, збалансоване 
використання природного біоенергетичного потенціалу 
агроекосистем, мінімізацію негативного вплив техногенезу на 
агросферу. 

 
Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок 
(soft skills) 

 
Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню 
універсальних, корисних для будь-якого виду діяльності 
(міжпрофесійних) навичок, які дозволяють швидко адаптуватися 
до нових умов, змінювати сферу зайнятості, вирішувати 
нестандартні завдання: 
- допитливість, ініціативність – під час засвоєння теоретичного 
матеріалу лекційних занять та самостійної роботи для розширення 
знань із відповідних тем курсу; 
- цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання 
практичних робіт, а також індивідуальних завдань для отримання 
додаткових балів; 
- адаптивність, командна робота – під час дискусійних 
обговорень тематичних питань курсу, опрацювання практичних 
кейсів; 
- соціальна обізнаність і відповідальність – як результат 
урахування організаційних вимог курсу, підтримання зворотного 
зв’язку та вчасного звітування про виконані види діяльності; 
- критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, 
аналіз, пошук вирішення актуальних проблем у розрізі 
дисципліни та висвітлення результатів під час навчальних занять, 
участі в конференціях і круглих столах та/або наукових 
публікаціях; 



6 

 

- самонавчання для професійного та особистісного 
зростання – як результат виконання самостійної роботи, в тому 
числі з електронними навчальними ресурсами та інформаційними 
базами.   

Методи, 
технології 
навчання та 
викладання 

 
Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію 
презентацій із відповідним темі заняття теоретичним матеріалом.   
Частина лекційного заняття відводиться на діалогові технології, 
розгляд можливих практичних ситуацій у вигляді кейсових пакетів 
та дискусію. Практичні заняття передбачають виконання завдань за 
індивідуальними вихідними даними. У контексті практичних робіт 
застосовуються пошукові інтернет-системи та прикладні 
комп’ютерні програми Microsoft Excel і Google таблиці.  
До проведення навчальних занять долучаються фахівці-практики. 
Здобувачі всіх форм навчання мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо 
самостійного опрацювання тем курсу на платформі Moodle та 
цифрового репозиторію НУВГП. 
Здобувачі отримують усі необхідні консультації для демонстрації 
знань та вмінь на наукових конференціях, круглих столах, у 
публікаціях, аудиторних дискусіях, написанні дисертації. 

Засоби 
навчання 

Під час лекційних та практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, телевізор,  бібліотечні та 
інтернет фонди нормативно-правових документів (закони, 
постанови КМУ, ДСТУ, ISO), Google таблиці і Google-форми 
(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, наукові 
та популярні статті. Здобувачі використовують методичний 
матеріал, підготовлений викладачем: презентації за лекціями, 
конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, занять і 
самостійної роботи. 

  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН4, ПРН7, ПРН11, ПРН 12 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що аспіранти повинні 
виконати) 

Аналізувати вимоги нормативно-правових актів та нормативних 
документів (міжнародні та національні стандарти); 
ознайомитись з чинними вітчизняними та європейськими 
нормативами щодо забезпечення процесів виробництва, 
переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, 
стійкого розвитку агросфери, потреб альтернативного 
землеробства тощо. Планувати використання критеріїв 
належної практики до процесів переробки та зберігання 
сировини, забезпечення якості продукції с/г виробництва, 
мінімізації впливу на довкілля використання хімічних засобів 
захисту рослин, внесення добрив, автоматизації процесів у 
агросфері і захисту довкілля. Керуватись основними 
принципами менеджменту якості у агросфері; застосовувати 
методи інформаційно-консультаційної діяльності. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації, інформаційний пошук, критичний аналіз, 
дискусії, імітаційні вправи, ситуаційне моделювання, 
обговорення 
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Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН16, ПРН17, ПРН19 

Види навчальної роботи 
здобувача 
(що аспіранти повинні 
виконати) 

Опанувати основи законодавчо-нормативного забезпечення 
процедури стандартизації та сертифікації в агросфері, 
підтвердження відповідності та дотримання вимог до продукції 
рослинництва, води, ґрунтів та агрохімікатів, використання 
сучасних методів контролю  та процедур відбору проб, 
управління екологічними ризиками у агросфері. Аналізувати 
відповідність вітчизняних  нормативних вимог і стандартів щодо 
процесів і продукції агросфери до вимог міжнародних та 
європейських нормативних та нормативно-правових документів. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації, дискусії, імітаційні вправи, інформаційний 
пошук, критичний аналіз, ситуаційні дослідження, тренінги, 
розрахункові завдання, обговорення 

Засоби навчання 
Мультимедійне обладнання, бібліотечний фонд, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

 

 

Змістовий модуль 1 
 

ТЕМА 1. Стандартизація як складова системи державних нормативів 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання:  

ПРН4, ПРН7, ПРН11 

денна ф.н.  заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні роботи - - 

Самостійна робота 4 8 

Опис теми 

Зміст лекції: Технічне регулювання в Україні. Основні поняття та визначення в 
сфері стандартизації. Національні системи стандартизації. Державна система 
стандартизації, класифікатори продукції. Теорія стандартизації. Об’єкти 
стандартизації. 
Питання для самостійного опрацювання: Правова основа системи державної 
стандартизації. Стандартизація і сертифікація в системі державного управління. 
Нормативно-правова база стандартизації та нормування в агросфері. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/  

Література 

1. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти і процедури оцінки 
відповідності" від 01.12.2005 р. №3164-1V. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text (дата звернення 
08.01.2021 р.). 

1. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 р. №2408-111. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 
10.05.93 р. №46-93. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46-93#Text (дата звернення 08.01.2021 р.). 

3. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и 
метрологии. ИЦ «Март», 2000. 256 с.  

4. Амирджанянц Ф.А., Мигачев Б.С., Назаров Н.Г., Сычев Е.И. Методы оценки 
эффективности сертификации. К. : Школа, 2004. 264 с.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46-93#Text
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5. Басаков М.И. Основы сертификации, метрологии и стандартизации. К. : Феникс, 
2002. 191 с.  

6. Бичківський Р.В., Столярчук. П.Г., Сопільник Р.Г., Друзюк В.К. Метрологія, 
стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів : НУЛП, 2004. 559 с. 

ТЕМА 2. Класифікація стандартів, їх види та сфери застосування 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання:  

ПРН4, ПРН17, ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 10 8 

Опис теми 

Зміст лекції: Структура національних стандартів, правила розробки. Комплексна 
стандартизація. Випереджаюча стандартизація. Система стандартів у аграрній 
сфері. Міжнародна стандартизація. Історія міжнародної стандартизації. Система 
міжнародних екологічних стандартів серії ISO 14000. 
Питання для самостійного опрацювання:  Стандартизація в зарубіжних країнах. 
Принципи та правила гармонізації національних стандартів. 
Практична робота: Міжнародні документи для перевірки діяльності підприємств з 
охорони довкілля та екологічної сертифікації. 

 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/  
 

Література 

1. Соснин А.С. Стандарты ISO 14000 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ecolog.spb.ru/article_iso14000.php (дата звернення 08.01.2021 р.). 

2. Бичківський Р.В., Столярчук. П.Г., Сопільник Р.Г., Друзюк В.К. Метрологія, 
стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів : НУЛП, 2004. 559 с. 

3. Стандарти міжнародні // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. 
Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 
2003.  Т. 5 . 736 с.  

4. Хаустова М. Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в 
Україні. Вісник Національної академії правових наук України № 2 (89), 2017. С. 
43-53. 

5.  Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: 
монографія / І. В. Яковюк. Харків : Право, 2013. 760 c. 

6. Про схвалення Рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про 
імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС: Розпорядж. Каб. 
Міністрів України від 13 берез. 2015 р. №207 [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2015-%D1%80#Text (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

ТЕМА 3. Основи метрології в стандартизації. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН4, ПРН12, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи - - 

Самостійна робота 6 12 

Опис теми 

Зміст лекції: Структура та функції метрологічної служби. Методи і способи 
вимірювань. Державний метрологічний контроль і нагляд. Метрологічне 
забезпечення контролювання якості ґрунту. Сутність метрології та метрологічне 
забезпечення якості продукції. Перевірка засобів вимірювальної техніки. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
http://www.ecolog.spb.ru/article_iso14000.php
http://leksika.com.ua/18061222/legal/standarti_mizhnarodni
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2015-%D1%80#Text
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Питання для самостійного опрацювання:  Забезпечення єдності вимірювань. 
Еталони порівнянь. Метрологічне забезпечення контролювання якості води. 
Метрологічне забезпечення контролювання забруднення атмосфери. Методики і 
засоби вимірювальної техніки, призначеної для контролювання вмісту важких 
металів та радіонуклідів. 

 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565   

Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 

Література 

1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація та сертифікація в 
екології: Підпучник. К. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне 
забезпечення вимірювань і контролю. Вінниця : ВДТУ, 2001.  219 с. 

3. ДСТУ 2682-94. Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення. – 
К.: Держстандарт, 1994. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ksv.biz.ua/publ/dstu/dstu_2682_94/3-1-0-208 (дата звернення 
08.01.2021 р.). 

4. ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці 
фізичних величин. Міжнародні системи одиниць. Основні положення, назви та 
позначення. К.: Держстандарт, 1997. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://dnaop.com/html/29587/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3651.0-97 
(дата звернення 08.01.2021 р.). 

5. ДСТУ 2708-1999. Повірка засобів вимірювальної техніки, організація та порядок 
проведення. – К.: Держстандарт, 1999. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26290 (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

6. ДСТУ 3400-2000. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. 
Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів. – 
К.: Держстандарт, 2000. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65494 (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

ТЕМА 4. Стандартизація і якість продукції рослинництва. 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН16, ПРН17, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи - - 

Самостійна робота 10 12 

Опис теми 

Зміст лекції: Роль технологічних стандартів у поліпшенні якості продукції. 
Визначення термінів, показників і основних понять якості продукції. Методи 
визначення показників якості продукції. Стандартизація продукції рослинництва: 
зернові і зернобобові культури; плодові та овочеві культури; картопля; 
ферментовані овочі, плоди та ягоди; кормові культури; олійні культури. 
Питання для самостійного опрацювання:  Сутність управління якістю продукції. 
Основні терміни та визначення в галузі управління якістю продукції. Атестація 
виробництва. Угоди про визнання і затвердження. Екологічне маркування і 
сертифікація. Декларація і маркування екологічної чистоти продукції. 
Практична робота: Стандартизація і оцінка якості продукції рослинництва. 

Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565   

Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
http://www.ksv.biz.ua/publ/dstu/dstu_2682_94/3-1-0-208
https://dnaop.com/html/29587/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3651.0-97
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26290
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65494
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
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Література 

1. Жемела Г.П. Стандартизація і управління якістю рослинництва. Полтава : РВВ 
Полтавської державної аграрної академії, 2006. 214 с. 

2. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація та сертифікація в 
екології: Підручник. К. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

3. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне 
забезпечення вимірювань і контролю. Вінниця : ВДТУ, 2001.  219 с. 

4. ДСТУ 2682-94. Метрологія. Метрологічне забезпечення. Основні положення. – 
К.: Держстандарт, 1994. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.ksv.biz.ua/publ/dstu/dstu_2682_94/3-1-0-208 (дата звернення 
08.01.2021 р.). 

5. ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці 
фізичних величин. Міжнародні системи одиниць. Основні положення, назви та 
позначення. К.: Держстандарт, 1997. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://dnaop.com/html/29587/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3651.0-97 
(дата звернення 08.01.2021 р.). 

6. ДСТУ 2708-1999. Повірка засобів вимірювальної техніки, організація та порядок 
проведення. – К.: Держстандарт, 1999. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26290 (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

7. ДСТУ 3400-2000. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. 
Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів. – 
К.: Держстандарт, 2000. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65494 (дата 
звернення 08.01.2021 р.). 

ТЕМА 5. Стандартизація використання пестицидів та агрохімікатів 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН16, ПРН17, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 6 6 

Опис теми 

Зміст лекції: Державний нагляд і державний контроль за додержанням 
законодавства про пестициди і агрохімікати. Основні правила застосування 
пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві. Сировинні зони. Гігієнічні 
нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів. 
Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у 

процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично 

допустимих кількостях.  
Питання для самостійного опрацювання:  Токсикологія пестицидів, полімерних 

та синтетичних матеріалів. Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-

хімічних робіт. Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих 

для реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Юридична відповідальність при 

поводженні з пестицидами та агрохімікатами. 

Практичне заняття: Визначення вмісту важких металів в різних об’єктах 
агросфери методом атомної абсорбції 

 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565 
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 
 

Література 
1. Постанова Кабінету міністрів України «Про державний нагляд і державний 

контроль за додержанням законодавства про пестициді і агрохімікати». 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-

http://www.ksv.biz.ua/publ/dstu/dstu_2682_94/3-1-0-208
https://dnaop.com/html/29587/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3651.0-97
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=26290
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=65494
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-96-%D0%BF#Text
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96-%D0%BF#Text (дата звернення 08.01.2021 р.). 
2. Закон України «Про пестициди  та агрохімікати» від 02 березня 1995 року  № 

86/95-ВР. [Електронний ресурс]. Режим доступу: (дата звернення 10.01.2021 р.). 
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text 
4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text (дата звернення 10.01.2021 р.). 

5. ДСП 8.8.1.2.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем 

небезпечності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va002282-98#Text (дата звернення 
10.01.2021 р.). 

6. ДCанПіН 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів 
у народному господарстві. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98#Text 

7. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною 

земель” від 19.06.2003р. N 963-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text (дата звернення 10.01.2021 р.). 

 
Змістовий модуль 2 

 

ТЕМА 6. Стандартизація та нормування якості ґрунту 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН16, ПРН17, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи 2 1 

Самостійна робота 6 6 

Опис теми 

Зміст лекції: Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель. 
Нормування хімічних речовин у ґрунтах та загальні принципи оцінки ступеня 
забруднення ґрунтів. Гігієнічна оцінка ґрунтів, що використовуються для 
вирощування сільськогосподарських рослин. Стандарти і настанови щодо відбору, 
оброблення та зберігання ґрунтів для лабораторних досліджень. Методики аналізу 
проб ґрунту. Номенклатура показників санітарного стану ґрунтів та родючості 
ґрунтів. Паспорт грунту. Нормування та ліцензування в галузі охорони земель. 
Питання для самостійного опрацювання: Міждержавна та європейська системи  
стандартизації якості ґрунту.  Гігієнічна оцінка ґрунту населених пунктів. Вимоги до 
охорони родючого шару ґрунту при виконанні земельних робіт. 
Практична робота: Стандартизація в галузі охорони та оцінки забруднення 
ґрунтів. 

 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/  
 

Література 

1. Лазебна М.Є. Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного 
забезпечення в сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації. Харків : 
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. 
Соколовського», 2017. 48 с. 

2. ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54569 (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

3. ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунту. [Електронний ресурс]. Режим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va002282-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=54569
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доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=58883 (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

4. ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-
page?id_doc=67099 (дата звернення 10.01.2021 р.). 

5. Балюк С.А., Лазебна М.Є. Перелік основних нормативних документів у галузі 
ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (актуалізований станом на 
27.04.2009). Харків : Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколовського», 2009. 37 с. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.issar.com.ua/downloads/docs/standarty.pdf (дата звернення 
10.01.2021 р.). 

6. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності". [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

7. Закон України "Про охорону земель". [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text (дата звернення 10.01.2021 
р.). 

8. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний 
посібник. Львів : Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 420 с. 

9. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в 
екології: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с.  

10. Міронова Н.І., Біленька Г.А.  Екологічна стандартизація і сертифікація: 
навчальний посібник. Львів: Новий Світ 2000, 2009. 140 с. 

ТЕМА 7. Стандартизація та нормування в землеустрої 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН17, ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи - - 

Самостійна робота 4 8 

Опис теми 

Зміст лекції: Система стандартів та нормативів у землеустрої. Система стандартів 
та нормативів у сфері охорони земель. Система стандартів сталого 
землекористування. Система нормативів у сфері державного земельного кадастру.  
Питання для самостійного опрацювання:  Процесуально‐правові  аспекти 
дотримання  правових,  екологічних,  землевпорядних  нормативів. 

 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 

Література 

1. Третяк А.М., Другак В.М., Колганова І.Г. Стандартизація та нормування у 
землеустрої : навч. посібник. К. : «Агроосвіта», 2013. 224 с. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://cutt.ly/Kjld62k (дата звернення 10.01.2021 р.). 

2. Закон України «Про землеустрій»: прийнятий 22 травня 2003 року № 858- IV // 
Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2003. - № 36. Ст. 282. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

3. Закон України «Про охорону земель»: прийнятий 12 червня 2003 року № 962- 
IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2003. - № 29. Ст. 349. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

4. Закон України «Про стандартизацію»: прийнятий 17 травня 2001 року № 2408-
IІІ // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2001. - № 319. Ст. 145. [Електронний 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=58883
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=67099
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=67099
http://www.issar.com.ua/downloads/docs/standarty.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://cutt.ly/Kjld62k
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text
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ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text 
(дата звернення 10.01.2021 р.). 

5. Закон України «Про оцінку земель»: прийнятий 11 грудня 2003 року № 1378- IV 
// Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. - № 15. Ст. 229. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text 
(дата звернення 10.01.2021 р.). 

6. Земельний кодекс України: прийнятий 25 жовтня 2001 року № 2768- IV // 
Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2002. - № 3-4. Ст. 27. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

ТЕМА 8. Стандартизація та нормування охорони довкілля 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні  
результати навчання:  
ПРН12, ПРН16, ПРН17 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи - - 

Самостійна робота 4 8 

Опис теми 

Зміст лекції: Законодавча база стандартизації та нормування у галузі охорони 
атмосферного повітря. Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Оцінка забруднення 
атмосферного повітря населених місць. Гігієнічні вимоги до обґрунтування 
санітарно-захисних зон. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря. 
Законодавча база стандартизації та нормування раціонального використання та 
охорони водних ресурсів. Нормативи екологічної безпеки водокористування. 
Нормативи якості води водних об'єктів.  Санітарно-гігієнічне нормування якості 
води водних об'єктів. Стандартизований опис результатів досліджень. 
Питання для самостійного опрацювання: Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин. Параметри якості атмосферного повітря. Біоіндикація, біотестування та 
біомоніторинг. Екологічний норматив якості води водних об'єктів. Стандартизація 
та нормування якості питної води. Нормативи допустимого антропогенного 
навантаження на водні об'єкти. 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 

Література 

1. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в 
екології: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 

2. Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Романко С. Кліматична політика та 
громадянське суспільство: Майбутнє країн Східного партнерства в контексті 
Європейського зеленого курсу. Аналітичний документ. Грудень 2020. 60 с. 

3.    Біотестування у природоохоронній практиці : [зб.] / Технічний комітет з 
стандартизації ТК 82 ”Охорона навколишнього природного середовища та 
раціональне використання ресурсів України”.  Офіц. вид.  Київ, 1997.  240 с. 

4. Водний кодекс України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 "Про 
затвердження Типового договору оренди водних об'єктів". [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2013-
%D0%BF#Text (дата звернення 10.01.2021 р.). 

6. ISO 46001 «Системи управління ефективністю використання води. Вимоги та 
настанови щодо застосовування».  

7. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л., Чунарьов О.В. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2013-%D0%BF#Text
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Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. 
посібник. К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. 172 с. 

8. Чухрій Ю.П. Біоіндикація. Біотестування. Біомоніторинг.  Одеса : ОНАХТ, 2014. 
41 с. 

9. Шалімов М.О. Біоіндикація: конспект лекцій. О. : Наука і техніка, 2011. 124 с.  

ТЕМА 9. Сертифікація органічної продукції аграрними підприємствами 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання: ПРН12, ПРН17, 

ПРН19 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 - 

Практичні роботи 2 - 

Самостійна робота 4 8 

Опис теми 

Зміст лекції: Стандарти органічного сектору. Умови ведення органічної діяльності. 
Процес сертифікації аграрних підприємств на українському ринку. Вартість послуг 
сертифікаційних компаній та надання відповідних субсидій виробникам в 
європейських державах.  
Питання для самостійного опрацювання: Канали збуту органічної продукції. 
Реформи сільськогосподарського сектора в Україні та ЄС. Міжнародна Федерація 
органічного сільськогосподарського руху. Міжнародні стандарти представлення 
результатів досліджень із якості органічної продукції. 
Практична робота: Порядок отримання ліцензії на право використання знаків 
екологічного  маркування 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/ 

Література 

1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції». [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text 
(дата звернення 09.01.2021 р.). 

2. Кутаренко Н.Я. Особливості сертифікації органічної продукції аграрними 
підприємствами. Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/kutarenko-5.pdf 
(дата звернення 10.01.2021 р.). 

3. Берлач Н.А. Адміністративно-правовий механізм вдосконалення 
сертифікації органічної сільськогосподарської продукції. Часопис Київського 
університету права. 2009.  №4.  С. 158-162.  

4. Кіндій М.В., Давидович І.М., Саталкін С.С. Екологічна сертифікація 
підприємств як інструмент екологістики. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». 2007.  №14 (594).  С. 235-244.  

5. Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та 
споживання екологічно чистої продукції. Економіка України. 2006. №3. С. 
55-63.  

6. The New IFOAM Family of Standards [Electronic resourse]. Available from: 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/family_of_standards/familiy_of
_standards.html (дата звернення 06.01.2021 р.). 

7. Офіційний веб-сайт БІОЛан Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.biolan.org.ua/ (дата звернення 09.01.2021 р.). 

8. Галашевський С. Сертифікація органічного виробництва в Україні 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://organic.org.ua/organicheskie-
produkty/3100-sertifikaciya-organichnogo-virobnictva-vukra%D1%97ni/ (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/kutarenko-5.pdf
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/family_of_standards/familiy_of_standards.html
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/family_of_standards/familiy_of_standards.html
http://www.biolan.org.ua/
http://organic.org.ua/organicheskie-produkty/3100-sertifikaciya-organichnogo-virobnictva-vukra%D1%97ni/
http://organic.org.ua/organicheskie-produkty/3100-sertifikaciya-organichnogo-virobnictva-vukra%D1%97ni/
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9. Світлова П. Виробництво екологічно чистої продукції. Мій бізнес. 2010. 
Червень. №7. С. 30-32.  

10. Certification overview by country - Organic Rules and Certification [Electronic 
resourse].– Available from: http://organicrules.org/ (дата звернення 
10.01.2021 р.).  

11. National Organic Program - Agricultural Marketing Service – USDA [Electronic 
resourse]. – Available from: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop. (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

12. Пропозиції Президента до Закону "Про органічне виробництво" 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=38338 (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

ТЕМА 10. Стандарти управління та автоматизації процесів у агросфері 

  

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 
навчання:  

ПРН16, ПРН17 

денна ф.н. заочна ф.н. 

Лекційні заняття 2 1 

Практичні роботи - 1 

Самостійна робота 6 6 

Опис теми 

Зміст лекції: Управління виробничими процесами сільськогосподарської 
діяльності. Система управління в приватних сільськогосподарських підприємствах. 
Автоматизовані процеси вирощування, збору та переробки продукції аграрного 
сектору. 
Питання для самостійного опрацювання: Охорона праці та безпека 
життєдіяльності на сільськогосподарських підприємствах. Дорожні правила руху 
сільськогосподарської техніки. 
Лінк теми на MOODLE (конспект лекцій та завдання до самостійної роботи): 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565  
Методичні вказівки для виконання практичних робіт: http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/ 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/  

Література 

1. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я. та ін. Організація і планування сільськогосподарського 
виробництва. Підручник. К. : 2008. 138 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u122/Org%26pan_sg_vyr_Pidr.pdf (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

2. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та 
сільських територій в Україні на 2015 - 2020 роки. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу:   https://ips.ligazakon.net/document/NT1978 (дата звернення 10.01.2021 
р.). 

3. Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним 
розвитком агросфери : монографія. К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. 416 с. 

4. Мартиненко І. І. та ін. Автоматизація технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва. К. : Урожай, 1995. 224 с. 

5. Шпичак О.М. Теорія, методика, аналіз ефективності діяльності аграрних 
підприємств. Економіка АПК. 2006. №3. С. 152–156. 

6. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського виробництва 
: навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 251 с.  

7. Гевко Р.Б., Павх І.І., Ткаченко І.Г. Система машин і механізмів агропромислового 
комплексу : навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 264 с. 

8. Постанова Кабінету міністрів «Про затвердження Технічного регламенту щодо 
складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та 
лісогосподарських тракторів». [Електронний ресурс]. Режим доступу:   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-2011-%D0%BF#Text (дата звернення 
10.01.2021 р.). 

9. ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. 

http://organicrules.org/
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=38338
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4565
http://ep3.nuwm.edu.ua/20912/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19934/
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u122/Org%26pan_sg_vyr_Pidr.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/NT1978
http://www.iae.org.ua/activity/books/1944-2017-02-22-11-19-00.html
http://www.iae.org.ua/activity/books/1944-2017-02-22-11-19-00.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1368-2011-%D0%BF#Text
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Загальні вимоги та методи контролювання [Електронний ресурс]. Режим 
доступу:   http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63444 (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

10. Інструкція по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових 
сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі [Електронний ресурс]. 
Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1973-12#Text (дата 
звернення 10.01.2021 р.). 

11. Постанова Кабінету міністрів України № 196  від 26 лютого 2020 р. «Про 
внесення змін до Правил дорожнього руху». [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2020-%D0%BF#Text (дата 
звернення 13.01.2021). 

 

Загальна кількість, відведена на вивчення курсу становить 90 годин. 

З них:  

- лекційні заняття:  

денна форма навчання – 20 год.,  заочна форма навчання – 4 год.; 

- практичні заняття: 

денна форма навчання – 10 год., заочна форма навчання – 4 год.;  

- самостійна робота:  

денна форма навчання – 60 год., заочна форма навчання – 82 год.   

 
 

Розподіл годин самостійної роботи студентів (денної / заочної форми навчання): 
 

вид самостійної 
роботи 

годин на 1 годину аудиторних 
занять 

всього годин самостійної 
роботи 

опрацювання 
лекційного матеріалу 

0,5 / 3,0 10,0 / 6,0 

підготовка до 
практичних робіт 

0,5 /6,0 4,0 / 36,0 

підготовка та 
складання контрольних 
робіт, тестування 

3,0/ 8,0 6,0 / 16,0 

опрацювання окремих 
тем програми, або їх 
частин, які не 
викладаються  на 
лекції 

2,0 / 12,5 40,0 / 24,0 

Разом 60,0 / 82,0 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63444
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1973-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1973-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1973-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1973-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2020-%D0%BF#Text
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Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної частини, 
підтверджене звітом здобувачв про виконані види робіт, у тому числі самостійної роботи. 
Результати вчасно пройденого проміжного контрольного тестування (модуль 1, модуль 2) 
зараховуються в якості підсумкового контрольного тесту (залік).  

Оцінювання та їх бальні значення: 

№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист 
практичних  робіт: 

12 балів за 1 роботу 12 х 5 = 60 балів 

Модульна складова 

2 

Вчасне виконання модульного 
контрольного завдання (звітування за 
теоретичний курс, у тому числі з тем 
самостійного опрацювання) 

20 балів за 1 модуль 20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

 
Модульний контроль проводиться на платформі Moodle через ННЦНО. Оцінка 

автоматично генерується в середовищі Moodle, фіксується викладачем в електронному журналі 
дисципліни і контролюється відділом аспірантури. 

Кожен поточний модульний контроль (№1 і №2) складається з 24 випадкових тестових 
завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну відповідь серед приведених): 20 
х 0,75 балів = 15 балів; 2 рівень (вставити пропущене слово): 3 х 1,0 балів = 3 бала; 3 рівень (обрати 
всі можливі правильні відповіді серед приведених): 1 х 2,0 бала = 2 бала. 

Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової оцінки передбачено в 
наступних випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему відповідно тематики курсу – 1 бал; 
- виступ на науковій конференції, або публікація за результатами власних теоретичних або 

практичних розробок у галузі стандартизації та сертифікації в агросфері – 2 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, перевірку звітів 

виконання практичних робіт; комп’ютерне тестування. 
 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу відбувається 

згідно нормативних документів НУВГП: Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та Додатку до Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль … для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view; Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ та відповідного Додатку для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view; Положення про 
навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Системи оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти (семестровий поточний та підсумковий контроль) зі 

змінами та доповненнями http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/  
 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Місце 
навчальної 

Вивченню дисципліни «Стандартизація та сертифікація в агросфері» передує 
опанування дисциплін: «Управління  науковими проектами», «Сучасні аспекти 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://ep3.nuwm.edu.ua/21123/
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дисципліни 
в освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої 
освіти 

наукової спеціальності Агрономія». 
Дисципліни, для вивчення  яких бажані знання даної дисципліни: «Збалансоване 
використання земель», «Оцінка якості ґрунтів», «Стійкі органічні забруднювачі в 
агросфері». 
  

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

 
Вивчення курсу «Стандартизація та сертифікація в агросфері» передбачає 
елементи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи здобувачів. Це 
відбувається в процесі роботи з пошуковими інтернет-системами та 
аналітичними звітами для отримання індивідуальних вихідних даних до 
виконання практичних робіт, а також у разі включення до змісту окремих розділів 
кваліфікаційної роботи (дисертації) відповідної тематики курсу. 
Здобувачі можуть бути залучені до реалізації кафедральної наукової тематики, 
засобом виконання індивідуальних та колективних тем досліджень щодо 
актуальних проблем агросфери, родючості ґрунту, відновлення деградованих 
земель, вирощування сільськогосподарських культур та ведення органічного 
землеробства із подальшим представленням результатів у наукових публікаціях, 
на круглих столах та конференціях університетського, регіонального, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 
перескладанн
я 

Терміни здачі проміжних контрольних модулів встановлені згідно Положення 
про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ та 
Додатку до Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль … 
для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view. 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 
здійснюється згідно з правилами ННЦНО https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan та Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
та відповідного Додатку для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view 
У разі незгоди здобувача з результатами оцінювання, в день здачі контролю 
знань в деканат ННІАЗ подається апеляційна скарга, де аргументовано 
викладено суть питання. До скарги додається роздрукований варіант всіх 
відповідей цього здобувача під час виконання спроби. Директор ННІ скликає 
апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку запрошується студент та 
представник ННЦНО, згідно Порядку звернень здобувачів вищої освіти та інших 
осіб, які навчаються в Національному університеті водного господарства та 
природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/  

Правила 
академічної 
доброчесності 

 
Організація всіх видів навчальної діяльності в межах курсу проводиться 
згідно Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та природокористування  
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ та відповідного Додатку до Положення для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view  
У випадках виявлення плагіату при виконанні завдання, здобувач не отримує 
бали і повинен виконати завдання повторно, згідно Положення про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 
університеті водного господарства та природокористування (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 
Здобувачі повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/, а викладач Кодексу честі наукових, науково-
педагогічних, педагогічних працівників Національного університету водного 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://drive.google.com/file/d/18gHzNSycHVhD06VFh9r14TCx5QNYnWtU/view
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://drive.google.com/file/d/1_yHIwzXm4lnuWdKnsefgefV_0K5diaJD/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://drive.google.com/file/d/1KPa3yFBg-RS4ZefnknFJdXXEEpO_rL6z/view
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
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господарства та природокористування 
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&ta
sk=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-
97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000  
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної доброчесності: 
сайт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/; сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 
  

Вимоги до 
відвідування 

У випадку пропуску здобувачем заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач отримує відповідне 
індивідуальне завдання і звітує про його виконання в узгоджені з 
викладачем терміни. Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри 
екології, ТЗНС та ЛГ. 
Для роботи з інформаційними ресурсами та проведенні розрахункових 
завдань здобувачі мають можливість використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки. При карантині заняття проводяться в дистанційній 
формі з використанням Google Meet за корпоративними профілями. 

  

Неформальна 
та інформальна 
освіта 

Здобувач має можливість визнання (перезарахування) результатів навчання 
в розрізі тематики курсу, які він набув у неформальній та інформальній освіті, 
згідно Положення про неформальну та інформальну освіту в НУВГП  
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/  
Відповідна кількість годин може бути зарахована здобувачу в результаті 
успішного проходження ним відкритого онлайн-курсу з теми дисципліни 
«Стандартизація та сертифікація в агросфері». Для цього здобувачу 
необхідно представити підтверджуючий документ (сертифікат) про успішне 
проходження онлайн курсу.  

 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література: 
1. Амирджанянц Ф.А., Мигачев Б.С., Назаров Н.Г., Сычев Е.И. Методы оценки 

эффективности сертификации. К. : Школа, 2004. 264 с.  
2. Басаков М.И. Основы сертификации, метрологии и стандартизации. К. : 

Феникс, 2002. 191 с.  
3. Бичківський Р.В., Столярчук. П.Г., Сопільник Р.Г., Друзюк В.К. Метрологія, 

стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів : НУЛП, 2004. 559 с. 
4. Жемела Г.П. Стандартизація і управління якістю рослинництва. Полтава : 

РВВ Полтавської державної аграрної академії, 2006. 214 с. 
5. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія, стандартизація та сертифікація 

в екології: Підручник. К. : Видавничий центр «Академія», 2006. 368 с. 
6. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: 

навчальний посібник. Львів : Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. 420 с. 
 

Допоміжна література: 
1. Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Романко С. Кліматична політика та 

громадянське суспільство: Майбутнє країн Східного партнерства в 
контексті Європейського зеленого курсу. Аналітичний документ. Грудень 
2020. 60 с. 

2. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. 
Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Вінниця : ВДТУ, 2001.  
219 с. 

3. Гевко Р.Б., Павх І.І., Ткаченко І.Г. Система машин і механізмів 
агропромислового комплексу : навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 264 с. 

4. Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=239&id=15eKFSGLuyklzO-97PEd6L9jkabPT_IHU&Itemid=1000000000000
https://naqa.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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виробництва : навч. посіб. Тернопіль : ТДПУ, 2002. 251 с.  
5. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я. та ін. Організація і планування 

сільськогосподарського виробництва. Підручник. К. : 2008. 138 с.  
6. Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-

технологічним розвитком агросфери : монографія. К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. 
416 с. 

7. Мартиненко І. І. та ін. Автоматизація технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва. К. : Урожай, 1995. 224 с. 

8. Третяк А.М., Другак В.М., Колганова І.Г. Стандартизація та нормування у 
землеустрої : навч. посібник. К. : «Агроосвіта», 2013. 224 с. 

9. Хаустова М. Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних 
процесів в Україні. Вісник Національної академії правових наук України № 
2 (89), 2017. С. 43-53. 

10. Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р., Кравчинський Р.Л., Чунарьов О.В. 
Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. 
посібник. К. : ВПЦ "Київський університет", 2015. 172 с. 

11. Шпичак О.М. Теорія, методика, аналіз ефективності діяльності аграрних 
підприємств. Економіка АПК. 2006. №3. С. 152–156. 

12.  Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: 
монографія / І. В. Яковюк. Харків : Право, 2013. 760 c. 

 
Електронні джерела: 

1. Законодавство України. Офіційний вебпортал парламенту України. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/zak 
(дата звернення 12.01.2021 р.) 

2. Каталог національних стандартів та кодексів усталеної практики. 
Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-
normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/ (дата 
звернення 12.01.2021 р.). 

3. Балюк С.А., Лазебна М.Є. Перелік основних нормативних документів у 
галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (актуалізований станом 
на 27.04.2009). Харків : Національний науковий центр «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 2009. 37 с. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.issar.com.ua/downloads/docs/standarty.pdf (дата звернення 
10.01.2021 р.). 

4. Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України». Нормативно-
правова база. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
http://www.iogu.gov.ua/baza/nakazy/# (дата звернення 12.01.2021 р.).  

 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

 
Впродовж терміну вивчення ОК, здобувач має право звертатися до 
викладача за додатковим поясненням лекційної теми, змісту 
практичних завдань, самостійної роботи усно (під час занять і 
консультацій), або письмово (корпоративною електронною поштою, 
через систему повідомлень Moodle). Відвідування консультацій є 
добровільним. У разі виконання здобувачем науково-дослідної роботи 
з тематики курсу, за потреби можуть призначатись додаткові 
індивідуальні консультації у будь-якій зручній для здобувача і 

http://www.iae.org.ua/activity/books/1944-2017-02-22-11-19-00.html
http://www.iae.org.ua/activity/books/1944-2017-02-22-11-19-00.html
http://www.iae.org.ua/activity/books/1944-2017-02-22-11-19-00.html
https://www.rada.gov.ua/news/zak
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/
http://www.issar.com.ua/downloads/docs/standarty.pdf
http://www.iogu.gov.ua/baza/nakazy/
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викладача формі (аудиторна, онлайн, телефонний зв’язок).  
Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 
освіти НУВГП https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo  
  

Оновлення* 

Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та 
оновлюється відповідно змін до законодавчих і нормативних 
документів, а також актуальних світових і вітчизняних наукових 
розробок у сфері стандартизації та сертифікації агросфери. 
Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної 
дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації методів викладання 
отримуються шляхом опитування (усного та анкетування) здобувачів 
щодо їх задоволеності освітнім рівнем курсу, в тому числі його 
практичної складової. Враховуються також пропозиції представників 
бізнесу та фахівців, залучених до викладання дисципліни. 
Пропозиції стейкхолдерів розглядаються на засіданні кафедри екології, 
ТЗНС та ЛГ і кафедри агрохімії, ґрунтознавства і землеробства та Раді з 
якості ННІАЗ. У випадку їх відповідності програмним результатам 
навчання за ОНП Агрономія, всі пропозиції враховуються при оновленні 
силабусу та викладанні дисципліни. 
  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за 
дотриманням вимог нормативних документів НУВГП, зокрема 
Концепції щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 
потребами (осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/  
  

 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Катерина Олександрівна Борисюк – інженер-лаборант випробувальної 
лабораторії, підприємство «ТоВ ДЮНГЕР». 

Інтернаціоналізація 

Використані матеріали (силабуси аналогічних програм): 
The Lower Secondary Agricultural. SILABUS. Papua New Guinea. 
Department of Education. 
https://www.education.gov.pg/quicklinks/secondary-
syllabus/lower/syllabus-lower-secondary-agriculture.pdf  
Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні курсу: 
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html  
http://www.fao.org/3/ag130e/AG130E10.htm  
https://www.iso.org/standard/63989.html  
https://www.iso.org/standard/62688.html  
https://www.isric.org/international-soil-standards  
  

 
 
 

Лектор          О.О. Бєдункова, доктор біолог. наук, доцент 
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