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Силабус курсу Метрологія та нормування якості довкілля 
______2019-2020_____ навчального року 

 
 

Назва курсу  Метрологія та нормування якості довкілля 
Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра конструктивної географії і 
картографії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Галузь знань 10 "Природниі науки", спеціальність  
101 "Екологія" 

Викладачі курсу Петровська Мирослава Андріївна, к. г. н., доцент, доцент кафедри 
конструктивної географії і картографії 

Контактна інформація 
викладачів 

petrovskamyr@gmail.com, 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/petrovska-myroslava-andrijivna 
м. Львів, в. Дорошенка 41, 66 к. 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/metrolohiia-ta-normuvannia-iakosti-
dovkillia 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам наукові, 
нормативні й організаційні основи метрології та стандартизації якості 
довкілля, формувати знання, вміння і навички у вказаних галузях 
діяльності.  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Метрологія та нормування якості довкілля» є 
нормативною дисципліною зі спеціальності 101 "Екологія" для 
освітньої програми ____магістра__ , яка викладається в 
___1___семестрі в обсязі ____4____ кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Метрологія та нормування 
якості довкілля» є: опанування студентами наукових, нормативних і 
організаційних основ метрології та стандартизації, формування знань, 
вмінь і навичок у вказаних галузях діяльності для забезпечення 
ефективності природоохоронної діяльності; ознайомлення з 
теоретичними і правовими засадами метрології та стандартизації в 
Україні; основними положеннями стандартів якості довкілля; 
принципи нормування якості довкілля; понятійно-термінологічною 
базою якості довкілля; .історією розвитку засобів вимірювання; 
одиницями вимірювання; міжнародними та регіональними 
організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації.  
Для цього необхідно вирішити такі завдання: ознайомитися з 
термінами та визначеннями понять у галузі метрології та 
стандартизації; засобами вимірювальної техніки та основними 
одиницями вимірювання; розглянути місце і роль нормування в системі 
заходів підвищення якості та рівнів екологічної безпеки довкілля; 
основні положення в галузі нормування якості довкілля; категорії 
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нормативних документів; систему нормативних документів, які 
регламентують якість повітря, води та водних об’єктів; ґрунтів; 
продуктів харчування; відходів; впливів тощо; результатами 
міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного 
регулювання життєдіяльності суспільства.  

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна 
1. Про метрологію та метрологічну діяльність :  Закон України № 

1314-VII від 05.06.2014 р.  
2. Про стандартизацію : Закон України № 1315-VII від 05.06.2014 

р.  
3. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони 

довкілля : [навч. посібник] / Л. Ф. Долина.  – Київ : Знання, 2007. 
– 199 с. 

4. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в 
екології : [підручник] /  М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ 
: Академія, 2006. – 368 с. 

5. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила) : 
[навч. посібник] / М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

6. Петровська М. Нормування якості довкілля : [навч. посібник] / 
М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с. 

7. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація 
довкілля : [навч. посібник] / М. Петровська. – Львів : Видавн. 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с. 

8. Полякова  Н. О. Метрологія і стандартизація : [навч. посібник] / 
Н. О. Полякова – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 214 с.  

9. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та 
міжнародні стандарти : [посібник] / [С. В. Берзіна, І. І. 
Яреськовська та ін.]. – Київ : Інститут екологічного управління 
та збалансованого природокористування, 2017. – 134 с. 

10. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне середовище : [навч. 
посібник]  / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак; за 
заг. ред. В. В. Тарасової. – Київ : Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

11. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань : [навч. 
посібник] /  В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. – Київ : Знання-Прес, 
2003. – 180 с.  

 
Допоміжна 

1. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю 
і сертифікація : [підручник] / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, 
П. Р. Гамула.  – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 
2002. – 560 с. 

2. Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від 
найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : 
Афіша, 2005. – 267 с. 

3. Петровська М. А. Екологічний менеджмент : [навч. посібник] / 
М. А. Петровська. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана 
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Франка, 2006. – 187 с. 
4. Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний 

посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – 140 с. 

5. Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: 
методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с. 

6. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля : [монографія] / П. 
М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2006. – 350 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних документів ДП 

“УкрНДНЦ”. 
2. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики. 

3. http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – 
Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”. 

4. https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ. 
5. uas.org.ua – Сайт ДП "УкрНДНЦ". 
6. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO. 
 

Тривалість курсу _______120____   год. 
 

Обсяг курсу 48  години аудиторних занять. З них __32_ години лекцій, _16_ години 
семінарських/практичних занять та ___72__ години самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: передумови виникнення метрології та стандартизації; терміни 

та визначеннями понять у галузі метрології та стандартизації, історію 
розвитку засобів вимірювання; одиниці вимірювання; законодавчо-
нормативну базу національної системи метрології та стандартизації, 
джерела інформаційного забезпеченням у сфері технічного 
регулювання життєдіяльності людини; європейські та міжнародні 
стандарти в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); 
міжнародні, регіональні й національні організації зі стандартизації, 
метрології та сертифікації; терміни та основні показники контролю 
якості повітря: ГДК робочої зони, ГДК максимально разове, ГДК 
середньодобове, індекс забруднення атмосфери (ІЗА), класи 
небезпечності забруднювачів атмосфери, ефект сумації забруднювачів; 
терміни та основні показники контролю якості води: ГДК у воді 
водойми господарсько-питного та культурно-побутового призначення, 
ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення,  методи 
інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими 
інгредієнтами забруднення, класи небезпечності забруднювачів води, 
ефект сумації забруднювачів; терміни та основні показники контролю 
якості ґрунтів: ГДК ґрунту, коефіцієнти концентрації хімічних 
елементів у ґрунті, ефект сумації забруднювачів; принципи санітарно-
гігієнічного нормування продуктів харчування: ГДК (допустима 
залишкова кількість) шкідливої речовини в продуктах харчування, 
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ефект сумації шкідливих речовин в продуктах харчування, токсичність 
хімічних сполук та їхні концентрації; терміни та визначення понять у 
сфері поводження з відходами, нормативи у сфері поводження з 
відходами: граничні показники утворення відходів у технологічних 
процесах, питомі показники утворення відходів, використання та втрат 
сировини у технологічних процесах; гранично допустимі викиди (ГДВ) 
та гранично допустимі скиди (ГДС), загальні принципи їхнього 
встановлення та використання, види ГДВ та ГДС. 
вміти: користуватися засобами вимірювальної техніки; пояснити 
базові положення стандартів у галузі екологічного управління, 
екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, 
якості води, поводження з відходами; простежувати результати 
міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного 
регулювання життєдіяльності суспільства; володіти багатьма 
методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, 
підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів 
і проведення деяких інших операцій, наведених у нормативних 
документах; отримувати реальну інформацію про стан довкілля, 
визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри 
вмісту інгредієнтів в об'єктах довкілля.  

Ключові слова Метрологія; засіб вимірювальної техніки; одиниця вимірювання; 
нормування, нормативний документ, екологічний норматив, ГДК, 
якість, довкілля. 

Формат курсу Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських і практичних занять та консультації 
для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Метрологія та 
нормування якості довкілля»1 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 
стандартизації якості довкілля, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату "Метрологія та нормування якості довкілля".  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

Презентація, лекції 
Лекційна форма навчання:  
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використовуватися під 
час викладання курсу 

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів нормативних 
документів 
Семінарське/практичне заняття: опрацювання нормативних документів, 
розв'язування задач, виконання практичних робіт. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• семінарські і практичні заняття : максимальна кількість балів_30 _ 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 
 • іспит: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до іспиту 1. Зародження і становлення метрології. 
2. Створення національних організацій зі стандартизації у промислово 

розвинутих країнах на початку XX ст. 
3. Сутність поняття "метрологія". 
4. Назвіть розділи метрології та завдання, які вони вирішують. 
5. Назвіть основні завдання метрологічної системи України. 
6. Охарактеризуйте структуру метрологічної системи України. 
7. Охарактеризуйте структуру національної метрологічної служби. 
8. Наукові метрологічні центри та їхні повноваження. 
9. Назвіть основні види метрологічного нагляду. 
10. Фінансування діяльності національної метрологічної служби. 
11. Поняття "засіб вимірювальної техніки". 
12. Поняття "засіб вимірювань і вимірювальний пристрій". 
13. Метрологічні характеристики  та їхні типи. 
14. Основні класифікації засобів вимірювання. 
15. З історії розвитку радіовимірювань. 
16. З історії вимірювань тиску. 
17. З історії вимірювань тепла. 
18. З історії вимірювань параметрів руху. 
19. З історії вимірювань об'єму. 
20. З історії засобів вимірювання часу. 
21. З історії вимірювань магнітних явищ. 
22. З історії створення електровимірювальних приладів. 
23. З історії вивчення світла. 
24. Народний музей метрології та вимірювальної техніки при ДП 

"Львівський науково-виробничий центр  стандартизації, метрології 
та сертифікації". 

25. Міжнародна система одиниць (СІ), її переваги. 
26. Назвіть головні, додаткові та похідні одиниці системи СІ. 
27. Поняття " фізична величина", її типи. 
28. Перелічіть префікси для позначень кратних одиниць. 
29. Перелічіть префікси для позначень частинних одиниць. 
30. Як поділяють фізичні величини залежно від галузі науки та 

техніки? 
31. Що таке "фізичні прилади"? Наведіть їхні приклади. 
32. Розтлумачте поняття "шкала вимірювання, ціна поділки, межа 

вимірювання, похибка вимірювального приладу". 
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33. Назвіть одиниці вимірювання довжини, їхні співвідношення. 
34. Назвіть одиниці вимірювання маси, їхні співвідношення. 
35. Назвіть одиниці вимірювання площі, їхні співвідношення. 
36. Назвіть одиниці вимірювання часу, їхні співвідношення. 
37. Назвіть одиниці вимірювання об'єму, їхні співвідношення. 
38. Назвіть одиниці вимірювання температури, їхні співвідношення. 
39. Запишіть формули для визначення відповідності між основними 

шкалами температур. 
40. Назвіть одиниці вимірювання інформації. 
41. Назвіть одиниці вимірювання тиску. 
42. Назвіть основні одиниці російської (московської) системи мір. 
43. Назвіть основні одиниці англійської системи мір. 
44. Сутність поняття "Метрична конвенція". 
45. Які переваги отримає Україна, приєднавшись до Метричної 

конвенції у статусі повноправного члена? 
46. Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ, CGPM). Участь у ній 

України. 
47. Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ, OIML). 

Участь у ній України. 
48. Міжнародна конфедерація з вимірювальної техніки та 

приладобудування (ІМЕКО). 
49. Європейська метрологічна організація EURАMET. Участь у ній 

України. 
50. Західноєвропейський комітет з законодавчої метрології ВЕЛМЕТ.  
51. Західноєвропейське об'єднання з калібрування ЕАL. 
52. Метрологічна організація країн Центральної та Східної Європи 

CООМЕТ. 
53. Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації 

(МДР). 
54. Сформулюйте місце і роль нормування в системі заходів 

підвищення якості та рівнів екологічної безпеки довкілля. 
55. Розкрийте суть, мету, об'єкт і завдання нормування. 
56. Вкажіть категорії нормативних документів. 
57. Визначте поняття санітарно-гігієнічного нормування. 
58. Визначте поняття екологічного нормування. 
59. Визначте поняття науково-технічного нормування. 
60. Що вважають критерієм оцінки якості довкілля? 
61. Що таке екологічна стандартизація та нормування? 
62. Основні поняття і визначення в нормуванні якості повітря. 
63. Показники нормування забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі.  
64. ГДК, якими послуговуються для визначення якості атмосферного 

повітря.  
65. Показник  "індекс забруднення атмосферного повітря" (ІЗА). 
66. Порівняння нормування шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі в Україні та в країнах ЄС та США. 
67. Заходи зниження рівня забруднення атмосферного повітря 

(технологічні, планувальні, санітарно-технічні, інженерно-
організаційні). 



 7

68. Основні принципи і напрями державної політики у сфері 
поводження з відходами. 

69. Законодавство про відходи. 
70. Стандартизація та нормування у сфері поводження з відходами. 
71. Поняття промислові відходи, класи їхньої небезпеки. 
72. Гігієнічні вимоги до поводження з відходами. 
73. Основні поняття і визначення в нормуванні якості води. 
74. Показники нормування забруднюючих речовин водних об’єктів. 
75. Мікробіологічні та паразитологічні показники якості води. 
76. Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу питної 

води. 
77. Органолептичні показники якості питної води. 
78. Показники фізіологічної повноцінності і мінерального складу 

питної води. 
79. Показники радіаційної безпеки питної води. 
80. Періодичність контрольних досліджень показників якості води. 
81. Типи контролю за якістю води. 
82. Порядок вибору джерела водопостачання. 
83. Норми господарсько-питного водопостачання для поселень. 
84. Правовий режим ЗСО для поверхневих і підземних джерел 

водопостачання. 
85. . Основні поняття, якими оперують при нормуванні якості ґрунтів. 
86. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості 

ґрунтів. 
87. Параметри, які охоплює класифікація показників родючості ґрунтів. 
88. Назвіть особливість гігієнічного нормування хімічних забруднювачів 

ґрунту. 
89. Основні поняття в галузі дослідження якості харчових продуктів. 
90. Система НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points – аналіз 

ризиків у контрольних критичних точках) – найефективніший 
метод забезпечення якості та безпечності харчової продукції у світі. 

91. Основні положення стандарту ДСТУ ISO 22 000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 
організацій харчового ланцюга.  

92. Основні положення стандарту ДСТУ 4161–2003 Системи 
управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги. 

93. Основні положення Закону України "Про безпечність та якість 
харчових продуктів". 

94. Гігієнічні вимоги до якості харчових продуктів. 
95. Поняття гранично допустимий викид (ГДВ), принципи його 

встановлення та використання. 
96. Поняття гранично допустимий скид (ГДС), принципи його 

встановлення та використання. 
97. Види ГДВ та ГДС, використовувані в практиці регламентування 

джерел забруднення.  
98. Нормування розмірів санітарно-захисної зони. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній і письмовій формі 
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Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

1 Тема 1.   
Передумови виникнення 
метрології, її сутність і 
завдання 
З історії метрології. 
Сутність і завдання 
метрології. Терміни та 
визначення понять у галузі 
метрології 

Лекція 1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність :  Закон України № 1314-VII від 
05.06.2014 р.  

2. ДСТУ 2681–94 Державна система 
забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологія. Терміни та визначення. 

3. Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на 
теренах України (від найдавніших часів до 
сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 
2005. – 267 с. 

4. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія 
у сфері охорони довкілля : [навч. посібник] 
/ Л. Ф. Долина.  – Київ : Знання, 2007. – 
199 с. 

5. Петровська М. Стандартизація, метрологія 
і сертифікація довкілля : [навч. посібник] / 
М. Петровська. – Львів : Видавн. центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с. 

6. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація 
і сертифікація : [підручник] / В. В. 
Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. 
Рибак. – Київ : Центр навчальної 
літератури, 2006. – 264 с.  

7. Філіпчук Г. Історичне коріння 
стандартизації / Г. Філіпчук, О. Цициліано, 
В. Дерев’янко // Стандартизація, 
сертифікація, якість. – 2006. – № 2. – С. 
29–32. 

8. https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ. 
9. http://www.metrology.kharkov.ua/index.php?

id=157 
 

- - 
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2 Тема 1.   
Передумови виникнення 
метрології, її сутність і 
завдання 
 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення
. 

1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність :  Закон України № 1314-VII від 
05.06.2014 р.  

2. ДСТУ 2681–94 Державна система 
забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологія. Терміни та визначення. 

Підготувати доповідь 
з історії метрології 
 

 

3 Тема 2.  
Метрологія та 
метрологічна діяльність 
в Україні 
Метрологічна система 
України. Структура 
національної 
метрологічної служби. 
Метрологічний нагляд та 
його види.  Фінансування 
діяльності національної 
метрологічної служби 

Лекція 1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність :  Закон України № 1314-VII від 
05.06.2014 р.  
 

- - 

3 Тема 3. 
Засоби вимірювальної 
техніки. 
З історії розвитку засобів 
вимірювальної техніки 
 

Лекція 1. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи 
вимірювань: [навч. посібник] /  В. Д. 
Цюцюра, С. В. Цюцюра. – К.: Знання-
Прес, 2003. – 180 с. 
 

  

4  Семінарськ
е заняття.  
З історії 
розвитку 
засобів 
вимірюва-
льної 
техніки 

 Підготувати презентація 
засобів вимірювальної 
техніки 

 

5 Тема 3. 
Засоби вимірювальної 
техніки. 

Лекція 1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність:  Закон України № 1314-VII від 
05.06.2014 р.  

- - 
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Поняття "засіб 
вимірювальної техніки" 
  

2. ДСТУ 2681–94 Державна система 
забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологія. Терміни та визначення. 

3. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
В. В. Тарасова В.В. – Частина 1. 
Метрологія, Ж: ЖІТІ, 2001. – 337 с.  

4. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
В. В. Тарасова В.В.– Частина 2. 
Стандартизація, сертифікація і 
акредитація, Ж: ЖІТІ, 2002. – 384 с.  

5. Бичківський Р. В. Метрологія, 
стандартизація, управління якістю і 
сертифікація: [підручник] / Р. В. 
Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. 
Гамула.  – Львів: Вид-во НУ "Львівська 
політехніка", 2002. – 560 с. 

6. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація та акредитація / Л. І. 
Боженко. – Львів: Афіша, 2004. – 324 с. 

7. Полякова  Н. О. Метрологія і 
стандартизація: [навч. посібник] / Н. О. 
Полякова – К.: ПП «Фітосоціоцентр», 
2015. – 214 с 

8. https://buklib.net/books/35989/ 
6 Тема 4.  

Фізичні величини та їхнє 
вимірювання 
Міжнародна система 
одиниць вимірювання 
фізичних величин 
 

Лекція 1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність:  Закон України № 1314-VII від 
05.06.2014 р.  

2. ДСТУ 2681–94 Державна система 
забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологія. Терміни та визначення. 

3. ДСТУ 3518–97 Термометрія. Терміни та 
визначення. 

4. Про затвердження визначень основних 
одиниць SI, назв та визначень похідних 
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одиниць SI, десяткових кратних і 
частинних від одиниць SI, дозволених 
позасистемних одиниць, а також їх 
позначень та Правил застосування 
одиниць вимірювання і написання назв та 
позначень одиниць вимірювання і 
символів величин: Наказ Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України 
№ 914 від 25.08.2015. 

5. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
В. В. Тарасова В.В. – Частина 1. 
Метрологія, Ж: ЖІТІ, 2001. – 337 с.  

6. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
В. В. Тарасова В.В.– Частина 2. 
Стандартизація, сертифікація і 
акредитація, Ж: ЖІТІ, 2002. – 384 с.  

7. Бичківський Р. В. Метрологія, 
стандартизація, управління якістю і 
сертифікація: [підручник] / Р. В. 
Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. 
Гамула.  – Львів: Вид-во НУ "Львівська 
політехніка", 2002. – 560 с. 

8. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація та акредитація / Л. І. 
Боженко. – Львів: Афіша, 2004. – 324 с. 

9. Полякова  Н. О. Метрологія і 
стандартизація: [навч. посібник] / Н. О. 
Полякова – К.: ПП «Фітосоціоцентр», 
2015. – 214 с 

10. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи 
вимірювань: [навч. посібник] /  В. Д. 
Цюцюра, С. В. Цюцюра. – К.: Знання-
Прес, 2003. – 180 с. 

11. https://buklib.net/books/35989/ 
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12. https://zbruc.eu/node/84841 
7  Екскурсія  Відвідання Народного 

музею метрології та 
вимірювальної 
техніки при ДП 
"Львівський науково-
виробничий центр  
стандартизації, 
метрології та 
сертифікації" 

- 

8 Тема 4.  
Фізичні величини та їхнє 
вимірювання 
Фізичні величини та їхні 
одиниці вимірювання 
Одиниці вимірювання та 
їхні значення 

Лекція 1. Про метрологію та метрологічну 
діяльність:  Закон України № 1314-VII 
від 05.06.2014 р.  

2. ДСТУ 2681–94 Державна система 
забезпечення єдності вимірювань. 
Метрологія. Терміни та визначення. 

3. ДСТУ 3518–97 Термометрія. Терміни та 
визначення. 

4. Про затвердження визначень основних 
одиниць SI, назв та визначень похідних 
одиниць SI, десяткових кратних і 
частинних від одиниць SI, дозволених 
позасистемних одиниць, а також їх 
позначень та Правил застосування 
одиниць вимірювання і написання назв 
та позначень одиниць вимірювання і 
символів величин: Наказ Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі 
України № 914 від 25.08.2015. 

5. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
В. В. Тарасова В.В. – Частина 1. 
Метрологія, Ж: ЖІТІ, 2001. – 337 с.  

6. Бакка М. Т. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація і акредитація / М. Т. Бакка, 
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В. В. Тарасова В.В.– Частина 2. 
Стандартизація, сертифікація і 
акредитація, Ж: ЖІТІ, 2002. – 384 с.  

7. Бичківський Р. В. Метрологія, 
стандартизація, управління якістю і 
сертифікація: [підручник] / Р. В. 
Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. 
Гамула.  – Львів: Вид-во НУ "Львівська 
політехніка", 2002. – 560 с. 

8. Боженко Л. І. Метрологія, 
стандартизація, сертифікація та 
акредитація / Л. І. Боженко. – Львів: 
Афіша, 2004. – 324 с. 

9. Полякова  Н. О. Метрологія і 
стандартизація: [навч. посібник] / Н. О. 
Полякова – К.: ПП «Фітосоціоцентр», 
2015. – 214 с 

10. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи 
вимірювань: [навч. посібник] /  В. Д. 
Цюцюра, С. В. Цюцюра. – К.: Знання-
Прес, 2003. – 180 с. 

11. https://buklib.net/books/35989/ 
12. https://zbruc.eu/node/84841 

9 Тема 5.  
Поняття "нормування", 
його види.  
 

Лекція 1. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України № 1264–XII 
від 25.06.1991р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 с. 

2. Андрейцев В. І. Екологічне право: курс 
лекцій : [навч. посібник для юрид. фак. 
вузів] / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 
1996. – 208 с. 

3. Григор’єва Л. І. Нормування 
антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище : [навч. посібник] 
/ Л. І. Григор’єва. – Миколаїв : Вид-во 
МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 174 с. 

4. Долина Л. Ф. Стандартизація та 
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метрологія у сфері охорони довкілля : 
[навч. посібник] / Л. Ф. Долина. – К. : 
Знання, 2007. – 199 с. 

5. Екотоксикологія : [навч. посібник] / В. В. 
Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. 
Гнатів та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 
330 с. 

6. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 

7. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні 
норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. 
Петровська. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

8. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і 
нормування антропогенного навантаження 
на природне середовище : [навч. посібник] 
/ В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. 
Ф. Рибак. – К. : Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

 
10  Практичне 

заняття. 
Розвязуван-
ня задач 

 Розвязування задач по 
темі 4. 

 

11 Тема 6.  
Нормування якості 
атмосферного повітря. 
 

Лекція 1. Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення : 
Закон України № 4004–XII від 24.02.1994 
р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

2. Про охорону атмосферного повітря : 
Закон України № 2708–XII  від 
16.10.1992 р. // zakon.rada.gov.ua. – 15 с. 

3. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України № 1264–XII 
від 25.06.1991 р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 
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с. 
4. Величко О. М. Контроль забруднення 

довкілля : [навчальний посібник] / О. М. 
Величко, Д. В. Зеркалов. – Київ : Основа, 
2002. – 256 с. 

5. Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна / Є. Г. 
Гончарук. – К. : Здоров'я, 2003. – 725 с. 

6. Григор’єва Л. І. Нормування 
антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище : [навч. 
посібник] / Л. І. Григор’єва. – Миколаїв : 
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 
174 с. 

7. Клименко В. Г. Забруднення 
атмосферного повітря : метод. розробка 
для студентів-географів / В. Г. Клименко, 
О. Ю. Цигічко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2010. – 26 с. 

8. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні 
норми і правила) : [навч. посібник] / М. 
А. Петровська. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 
205 с. 

9. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 

10. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація 
і нормування антропогенного 
навантаження на природне середовище : 
[навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. 
Малиновський, М. Ф. Рибак. – К. : Центр 
учбової літератури, 2007. – 276 с. 

11. Хімія та екологія атмосфери : [навч. 
посібник] / [Б. М. Федишин, Б. В. 
Борисюк, М. В. Вовк та ін.] ; за ред. Б. М. 
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Федишина. – Київ : Алерта, 2003. – 272 с.  
12. http://cct.com.ua – компакт-диск з 

державними правилами і нормами. 
12 Тема 7. Нормування 

поводження з відходами. 
 
 

Лекція 1. Про відходи : Закон України № 187/98–ВР 
від 05.03.1998 р. // zakon.rada.gov.ua. – 30 
с. 

2. Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення : 
Закон України № 4004–XII від 24.02.1994 
р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

3. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України № 1264–XII 
від 25.06.1991 р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 
с. 

4. Про поводження з радіоактивними 
відходами : Закон України № 256–95–ВР 
від 30.06.1995 р. // proeco.visti.net. – 12 с. 

5. Про надра : кодекс України № 133/94–ВР 
від 27.07.1994 р. // zakon.rada.gov.ua. – 24 
с. 

6. ДСТУ 2195–99 (ГОСТ 17.9.02–99) 
Охорона природи. Поводження з 
відходами. Технічний паспорт відходу. 
Склад, вміст, викладення і правила 
внесення змін. – На заміну ДСТУ 2195–93 
(ГОСТ 17.0.0.05–93). 

7. ДСТУ 3910–99 (ГОСТ 17.9.1.1–99) Охорона 
природи. Поводження з відходами. 
Класифікація відходів. Порядок 
найменування відходів за генетичним 
принципом і віднесення їх до 
класифікаційних категорій. 

8. ДСТУ 3911–99 (ГОСТ 17.9.0.1–99) Охорона 
природи. Поводження з відходами. 
Виявлення відходів і подання 
інформаційних даних про відходи. 

- - 
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Загальні вимоги. 
9. ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. 

Поводження з відходами. Терміни та 
визначення понять. – Вперше (зі 
скасуванням ДСТУ 2102–92). 

10. ДСТУ 4462.0.02:2005 Охорона природи. 
Комплекс стандартів у сфері поводження з 
відходами. Загальні вимоги. 

11. ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. 
Поводження з відходами. Порядок 
здійснення операцій. 

12. ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. 
Поводження з відходами. Пакування, 
маркування і захоронення відходів. 
Правила перевезення відходів. Загальні 
технічні та організаційні вимоги. 

13. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні 
норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. 
Петровська. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

14. Петровська М. Нормування довкілля : 
навч.-метод. посібник / М. Петровська. – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
140 с.  

13  Практичне 
заняття  

1. Петровська М. Нормування довкілля: 
навчально-методичний посібник / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 140 с. 
 

Оцінювання 
забруднення 
атмосферного повітря 
поселень 

 

14 Тема 7. Нормування 
поводження з відходами. 
 
 

Лекція   - - 

15 Тема 8. 
Нормування якості води. 
 

Лекція 1. Водний кодекс України № 213/95–ВР від 
06.06.1995 р. // zakon.rada.gov.ua. – 39 с. 

2. Про забезпечення санітарного та 
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епідемічного благополуччя населення : 
Закон України № 4004–XII від 
24.02.1994р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

3. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України № 1264–XII 
від 25.06.1991р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 с. 

4. Про питну воду та питне 
водопостачання : Закон України № 2918–
III від 10.01.2002 р. // zakon.rada.gov.ua. – 
26 с. 

5. ДСанПІН 2.2.4–171–10 Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для 
споживання людиною. 

6. ДСТУ 3041–95 Система стандартів у 
галузі охорони навколишнього 
середовища та раціонального 
використання ресурсів. Гідросфера. 
Використання і охорона води. Терміни та 
визначення. 

7. ДСТУ 3928–99 Охорона природи. 
Гідросфера. Токсикологія води. Терміни 
та визначення. 

8. ДСТУ 4808:2007 Джерела 
централізованого питного 
водопостачання. Гігієнічні та екологічні 
вимоги щодо якості води і правила 
вибирання. 

9. ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та 
методи контролювання якості. 

10. Санитарные правила и нормы охраны 
поверхностных вод от загрязнения. 
СанПиН  
№ 4630–88. – М., 1988. – 69 с. 

11. Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна / Є. Г. 
Гончарук. – К. : Здоров'я, 2003. – 725 с. 

12. Методика встановлення і використання 



 19

екологічних нормативів якості 
поверхневих вод суші та естуаріїв України 
/ [В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. 
П. Оксіюк та ін.]. – К., 2001. – 48 с. 

13. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 

14. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні 
норми і правила) : [навч. посібник] / М. А. 
Петровська. – Львів : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.  

15. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і 
нормування антропогенного навантаження 
на природне середовище : [навч. посібник] 
/ В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. 
Ф. Рибак. – К. : Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

16. Хільчевський В. К. Методи визначення 
хімічного складу природних вод :  навч. 
посібник [для студентів географічного 
факультету] / В. К. Хільчевський, В. І. 
Пелешенко.  – К. : Київський університет, 
1993. – 97 с. 

16  Практичне 
заняття 
Оцінка 
впливу 
автотрансп
орту на 
стан 
повітря  

1. Петровська М. Нормування довкілля: 
навчально-методичний посібник / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 140 с. 

 

Виконується на 
перехресті 
автомагістралей м. 
Львова. 

 

 

17 Тема 8. 
Нормування якості води. 
 

Лекція  - - 

18 Тема 9. Лекція 1. Земельний кодекс України № 2768–III   
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Нормування якості 
ґрунту  
 
 

від 25.10.2001 р. // zakon.rada.gov.ua. – 95 
с. 

2. Про охорону земель : Закон України 
№ 962–IV від 19.06.2003  // 
zakon.rada.gov.ua. – 18 с. 

3. Охорона навколишнього природного 
середовища. Комплекс стандартів у сфері 
охорони ґрунтів. Основні положення : 
ДСТУ 4976:2008. – [Чинний від 2009-01-
01]. – К. : Держспоживстандарт України, 
2008. – 10 с.  

4. Якість ґрунту. Показники родючості 
ґрунту : ДСТУ 4362:2004. – [Чинний від 
2006–01–01]. – К. : Держспоживстандарт 
України, 2004. – 23 с. 

5. Медведев В. В. Мониторинг почв 
Украины / В. В. Медведев. – Харьков : 
Антиква, 2003. – 428 с.  

6. Методика агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського 
призначення / За ред. С. М. Рижука, М. 
В. Лісового, Д. М. Бенцаровського. – 
Київ, 2003. 

7. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 

8. Петровська М. Стандартизація, 
метрологія і сертифікація довкілля : 
[навч. посібник] / М. Петровська. – Львів 
: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

9. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація 
і нормування антропогенного 
навантаження на природне середовище : 
[навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. 
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Малиновський, М. Ф. Рибак. – К. : Центр 
учбової літератури, 2007. – 276 с. 

19  Практичне 
заняття. 
 

1. Петровська М. Нормування довкілля: 
навчально-методичний посібник / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 140 с. 

 Визначення класу 
небезпеки 
промислових відходів 

- 

20 Тема 10. Нормування 
якості харчових 
продуктів. 

Лекція 1. Про безпечність та якість харчових 
продуктів : Закон України № 771/97–ВР 
від 23.12.1997 р. // zakon.rada.gov.ua. – 16 
с. 

2. Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення : 
Закон України № 4004–XII від 24.02.1994 
р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

3. ДСТУ 4161–2003 Системи управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги 

4. ДСТУ ISO 22 000:2007 Системи 
управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги до будь-яких 
організацій харчового ланцюга. 

5. Екотрофологія. Основи екологічно 
безпечного харчування : навч. посібник  /  
[Т. М. Димань, М. М. Барановський, Г.О. 
Білявський та ін.] ; за наук. ред. Т. М. 
Димань. – К. : Лібра, 2006. – 304 с.  

6. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 
 

  

21 Тема 11. Нормування 
впливів техногенних 
об'єктів на природне 
середовище. 

Лекція 1. Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення : 
Закон України № 4004–XII від 24.02.1994 
р. // zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 

2. Про охорону навколишнього природного 
середовища : Закон України № 1264–XII 
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від 25.06.1991 р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 
с. 

3. Петровська М. Нормування якості 
довкілля : [навч. посібник] / М. 
Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – 300 с. 

4. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і 
нормування антропогенного навантаження 
на природне середовище : [навч. посібник] 
/ В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. 
Ф. Рибак .– К. : Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

22  Практичне 
заняття. 
 

1. Петровська М. Нормування довкілля: 
навчально-методичний посібник / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 140 с. 

 

Державні санітарні 
норми і правила 
“Вода питна” 

 

 
 
 
 
 


