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Силабус курсу Стандартизація якості довкілля  
______2019-2020_____ навчального року 

 
 

Назва курсу Стандартизація 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 "Природничі науки",  
спеціальність   106 Географія 

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/standartyzatsiya-dovkillya 
Інформація про курс При вивченні курсу "Стандартизація яеості довкілля" розглядають теоретичні і 

правові засади стандартизації та нормування в Україні; основні положення 
національної системи стандартизації; стандартизацію як інструмент управління 
довкіллям; міжнародну та регіональну співпрацю України у галузі технічного 
регулювання життєдіяльності суспільства; категорії нормативних документів, 
нормативи якості довкілля; понятійно-термінологічну базу якості довкілля. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна "Стандартизація якості довкілля" є нормативною дисципліною зі 
спеціальності 106 "Географія " для освітньої програми ____бакалавра__ , яка 
викладається в ___7___семестрі в обсязі ____3,0_____ кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Стандартизація якості довкілля" є: 
ознайомитися з теоретичними і правовими засадами стандартизації в Україні; 
основними положеннями національної системи стандартизації якості довкілля; 
вивчити вітчизняні, європейські та міжнародні стандарти в галузі якості довкілля, 
згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; понятійно-
термінологічну базу щодо якості довкілля; ознайомитися з міжнародними, 
регіональними і національними організаціями зі стандартизації, метрології та 
сертифікації. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

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

3. Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. посібн. / Т. Г. Бойко. – Львів: НУ 
“Львівська політехніка”, 2004. – 231 с.  

4. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч. 
посібн. / Л. Ф. Долина. – К.: Знання, 2007. – 199 с. 

5. Клименко М. О., Скрипчук П. М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в 
екології: Підручник /  М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – К.: Видавничий 
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центр “Академія”, 2006. – 368 с. 
6. Павлов В. І., Мишко О. В., Опьонова І. В., Павліха Н. В.  Основи стандартизації, 

сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посібн. / В. І. Павлов, О. В. Мишко, 
І. В. Опьонова, Н. В. Павліха.   – Київ: Кондор, 2004. – 230 с. 

7. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний 
посібник / М. Петровська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 420 с. 

8. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. 
Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с. 

9. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація / В. В. Тарасова. – К.: 
Центр учбової літератури, 2006. – 264 с. 

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

Допоміжна 
1. Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших 

часів до сучасності). – Львів: Афіша, 2005. – 267 с. 
2. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: 

Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с. 
3. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. –

Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 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. – 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 _______90____   год. 
 

Обсяг курсу 36  годин аудиторних занять. З них __24_ години лекцій, _12_ години 
семінарських/практичних занять та 54_ години самостійної роботи 

Очікувані 
результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: передумови виникнення стандартизації; законодавчо-нормативну базу 
національної системи стандартизації; джерела інформаційного забезпечення у 
сфері стандартизації; суб’єкти і об’єкти стандартизації; категорії нормативних 
документів зі стандартизації та види стандартів; правила побудови нормативних 
документів і їхню структуру; вітчизняні, європейські та міжнародні стандарти в 
галузі якості довкілля згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; 
понятійно-термінологічну базу щодо якості довкілля; міжнародні, регіональні й 
національні організації зі стандартизації, метрології та сертифікації. 
вміти: пояснити базові положення стандартів у галузі екологічного управління, 
екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, якості води, 
поводження з відходами; проаналізувати результати впровадження системи 
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екологічного управління у світі та в Україні; охарактеризувати діяльність 
українських технічних комітетів; простежувати результати міжнародної та 
регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності 
суспільства. 

Ключові слова Нормативний документ, стандарт, стандартизація, екологічне управління, довкілля, 
якість. 

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 «Стандартизація якосиі довкілля»1 
Підсумковий 

контроль, форма 
Екзамен в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі СНІП охорони довкілля 
достатніх для сприйняття категоріального апарату Стандартизації якості довкілля 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів нормативних документів 
Семінарське/практичне заняття: опрацювання нормативних документів, 
навчальних посібників і підручників.. 

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__ 
 • Екзамен: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до екзамену 1. Роль стандартів у повсякденному житті. 
2. Зародження і становлення стандартизації. 
3. Заснування організацій зі стандартизації у світі. 
4. Законодавчо-нормативна база національної системи стандартизації. 
5. Комплекс стандартів “Національна стандартизація”. 
6. Принципи державної політики у сфері стандартизації. 
7. Інформаційне забезпечення у сфері стандартизації. 
8. Основні завдання національного інформаційного центру ISONET. 
9. Мета і завдання національного органу стандартизації ДП “УкрНДНЦ”. 
10. Пріоритетні напрями діяльності ДП “УкрНДНЦ”. 
11. Основні поняття у сфері стандартизації. 
12. Мета і завдання національної стандартизації. 
13. Суб’єкти стандартизації. 
14. Головні функції центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації. 
15. Головні функції ради стандартизації та технічного регулювання. 
16. Головні функції технічних комітетів зі стандартизації. 
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17. Об’єкти стандартизації. 
18. Категорії нормативних документів. 
19. Види стандартів. 
20. Нормативні документи національного рівня. 
21. Нормативні документи чинні в Україні. 
22. Правила побудови нормативних документів. 
23. Структура нормативних документів. 
24. Діяльність українських технічних комітетів (ТК). 
25. Діяльність Львівського РДЦСМС. 
26. Джерела фінансування діяльності ТК в Україні та у світі. 
27. Членство національного органу ствндартизації у Міжнародній організації зі 

стандартизації – ISO. 
28. Членство національного органу ствндартизації у Міжнародній 

електротехнічній комісії – IEC. 
29. Членство національного органу ствндартизації у Міжнародній організації 

законодавчої метрології – OIML. 
30. Членство національного органу ствндартизації у CGPM (Генеральна 

конференція з мір та ваги). 
31. Членство національного органу ствндартизації у Європейському комітеті зі 

стандартизації – CEN. 
32. Членство національного органу ствндартизації у Європейському комітеті зі 

стандартизації в електротехніці – CENELEC. 
33. Членство національного органу ствндартизації у Міждержавній Раді зі 

стандартизації, метрології та сертифікації – МДР (Євро-Азійська рада зі 
стандартизації, метрології та сертифікації – EASC). 

34. Членство національного органу ствндартизації в Організації Євро-Азійського 
співробітництва державних метрологічних установ – COOMET. 

35. Членство національного органу ствндартизації в Організації національних 
метрологічних установ держав Європи – EUROMET.  

36. Законодавче і нормативно-правове забезпечення екологічного управління в 
Україні. 

37. Міжнародна організація ISO – головний інструмент для розв’язання проблем 
навколишнього середовища. 

38. Технічні комітети ISO, пов’язані з охороною навколишнього середовища. 
39. Нормативні документи у сфері управління довкіллям, чинні в Україні. 
40. Основні положення ДСТУ ІSО 14001:2015 Система екологічного управління. 

Вимоги та настанови щодо застосування. 
41. Основні положення ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та 

декларації. Загальні принципи  
42. Основні положення ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання 

життєвого циклу. Принципи та структура 
43. Основні положення ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник 

термінів 
44. Основні положення ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів 

систем управління 
45. Законодавство України у сфері поводження з відходами. 
46. Основні терміни, які використовують у сфері поводження з відходами. 
47. Нормативи,  встановлені у сфері поводження з відходами. 
48. Мета стандартизації у сфері поводження з відходами. 
49. Основні завдання стандартизації у сфері поводження з відходами. 
50. Об’єкти стандартизації у сфері поводження з відходами. 
51. Основоположні стандарти у сфері поводження з відходами. 
52. Законодавство України в галузі охорони атмосферного повітря.  
53. Основні терміни, які вживають у галузі охорони атмосферного повітря.  
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54. Мета стандартизації в галузі охорони атмосферного повітря.  
55. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.  
56. Основоположні стандарти в галузі охорони атмосферного повітря. 
57. Законодавство України в галузі охорони вод. 
58. Комплекс нормативних документів зі стандартизації в галузі використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів. 
59. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів. 
60. Технологічні нормативи використання води. 
61. Основні положення ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного 

водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила 
вибирання. 

62. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. 
63. Основні положення ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього природного 

середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони ґрунтів. Основні положення. 
64. Законодавство України в галузі якості харчових продуктів. 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній і письмовій формі 
 
 
 



 6

 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконанн
я 

1 Тема 1.   
Теоретичні і правові 
засади стандартизації в 
Україні 
Передумови виникнення 
стандартизації. 
Законодавчо-нормативна 
база національної системи 
стандартизаці. Інформаційне 
забезпечення в сфері 
стандартизації. 

Лекція 1. Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. 
посібн. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 
2004. – 231 с.  

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

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

3. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і 
сертифікація. – К.: Центр учбової літератури, 
2006. – 264 с. 

4. https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ. 

- - 

2 Тема 2.  
Основні положення 
національної системи 
стандартизації 
Поняття “стандартизація”, її 
суть. Суб’єкти і об’єкти 
стандартизації. Категорії 
нормативних документів зі 
стандартизації та види 
стандартів. Правила 
побудови нормативних 
документів і їхня структура. 
 

Лекція 1. Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. 
посібн. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 
2004. – 231 с.  

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

3. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і 
сертифікація. – К.: Центр учбової літератури, 
2006. – 264 с. 

4. https://zakon.rada.gov.ua/ – Сайт ВРУ. 
5. http://ukrndnc.org.ua – Каталог нормативних 

документів ДП “УкрНДНЦ”. 
 

- - 

3  Законодавчо-нормативна 
база національної системи 
стандартизації 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
обговорення 

 Передік законів подано 
під час лекції 

 

4 Тема 3. 
Міжнародна та 
регіональна співпраця 

Лекція 1. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, 
сертифікація та акредитація. – Львів: Афіша, 
2004. – 324 с. 

- - 



 7

України у галузі 
технічного регулювання 
життєдіяльності 
суспільства. 
Діяльність українських 
технічних комітетів. 
Співпраця на світовому 
рівні. Регіональна 
співпраця. 

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

3. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – 
Сайт Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої 
політики. 

5 Семінарське заняття. 
Презентація, обговорення 

 Підготувати доповідь про  міжнародні, 
регіональні  і національні організацій зі 
стандартизації, метрології та сертифікації під час 
виконання індивідуального завданн 

Семінарське заняття. 
Презентація, 
обговорення 

 

6 Тема 4. Екологічне 
управління. 

Лекція 1. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у 
сфері охорони довкілля: Навч. посібн. – К.: 
Знання, 2007. – 199 с. 

2. Клименко М. О., Скрипчук П. М. Метрологія, 
стандартизація і сертифікація в екології: 
Підручник. – К.: Видавничий центр 
“Академія”, 2006. – 368 с. 

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

4. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: 
Навчальний посібник. – Львів: Видавн. центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с. 

5. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

6. Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: 
Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с. 

7. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

7 Стандарти в галузі 
екологічного управління, 

Семінарське 
заняття. 

1. Петровська М. Нормування довкілля: 
навчально-методичний посібник / М. 

Визначення якості 
довкілля ділянки 

- 
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прийняті в Україні Розгляд 
стандартів 
 

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

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

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

території, на якій 
розміщено школу 

8 Тема 5. Екологічне 
маркування 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

9 Тема 6. Стандартизація 
поводження з відходами. 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

10 Стандартизація поводження 
з відходами 

Розгляд 
стандартів. 
Практична 
робота.  

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

2. Петровська М. Стандартизація і сертифікація 
довкілля: методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів / М. Петровська. 

Визначення класу 
небезпеки промислових 
відходів 

- 
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– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с. 
 

11 Тема 7. Стандартизація 
якості атмосферного 
повітря. 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

12 Тема 8. Стандартизація 
якості води. 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

13  Практична 
робота. 
Оцінка 
впливу 
автотранспор
ту на стан 
повітря. 

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

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

Вимірювання провадять 
на перехрестях 
автомагічтралей м. 
Львова 

- 

14  Практична 
робота. 
Державні 
санітарні 

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

Простеження 
дотримання стандартів 
та нормативів на 
прикладі ЛМКП 

- 
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норми і 
правила 
"Вода питна". 

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

"Львівводоканал" 
 

15 Тема 9. Стандартизація 
якості ґрунту. 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, метрологія і 
сертифікація довкілля: навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. – 420 с. 

2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. 
Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. 
Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 276 с. 

3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт 
ISO. 

- - 

16 Тема 10. Стандартизація 
якості харчових 
продуктів. 

Лекція 1. Петровська М. Стандартизація, 
метрологія і сертифікація довкілля: навчальний 
посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2010. – 420 с. 
2. Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак 
М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування 
антропогенного навантаження на природне 
середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. Навч. 
посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 
276 с. 
3. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-
сайт ISO. 

- - 

17  Відвідання 
Народного 
музею 
метрології 
(Вул. Кн. 
Романа, 38) 

 Екскурсія - 

 
 


