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Силабус дисципліни 
“ МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ГОТОВОЇ  

ПРОДУКЦІЇ РИБНИЦТВА ” 
 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма – «Водні біоресурси та 
аквакультура» 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 2 рік, 3 семестр 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  Ковалевська Ірина Миколаївна, к.е.н., ст. викладач 

Про файл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/kafedra-turyzmu/m-sklad-t/ 

Контактна інформація моб. 0930589346,  
E-mail:  irinakov62@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=2559 

Консультації Онлайн консультація через Viber щочетверга з 15.00 до 
17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

«Міжнародна стандартизація і сертифікація готової продукції рибництва» є вибірковою 
дисципліною циклу професійної підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура», що забезпечує формування цілісних знань щодо досягнень сучасної 
міжнародної стандартизації для одержання високих кінцевих результатів у 
сільськогосподарському виробництві, у тому числі й рибництва,. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета викладання дисципліни: набуття знань, навичок і вмінь здобувачами вищої 
освіти з реалізації усіх закладених у стандартах можливостей та ресурсів науки і техніки, що 
сприяє поліпшенню використання основних фондів і природних багатств; що гарантує 
відповідність певним вимогам якості (сертифікація виготовленої продукції та послуг), що є 
одним із важливих механізмів управління якістю і дає можливість об'єктивно оцінити 
продукцію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за 
відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, підвищити її конкурентоздатність; 
опанування процесом метрологічного забезпечення якості продукції.. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення стандартизованих сучасних технологічних 
процесів, методи і форми праці на рибопереробних підприємствах, засвоєння системи НАССР 
на виробництві, систем управління якістю згідно міжнародного стандарту ISO 9000, 
міжнародних акредитаційних систем, передовий досвід у технології переробки рибної 
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сировини, виробництва високоякісної продукції; формування компетентностей із 
впровадження технології координації розвитку виробничих систем; розвиток креативного 
мислення при прийнятті управлінських рішень, що сприяє підвищенню ефективності 
виробничого бізнесу. 

Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів 

та аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах 
 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 22  
Практичні  26  
Самостійна робота 72  

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного 
та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 
 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Нормативно-правові основи стандартизації 
1 Т1 Предмет і завдання курсу. Загальні відомості про 

стандартизацію. 2  

2 Т2 Правове регулювання  щодо охорони навколишнього 
природного середовища та виробництва рибної 
продукції. 

2  

3 Т3 Методичні основи стандартизації. 2  
4 Т4 Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту 

нормативних документів. 2  

5 Т5 Міжнародна діяльність в галузі стандартизації.. 2  
6 Т6 Міжнародна і європейська діяльність України в області 

стандартизації 2  

Модуль 2. Основні положення державної системи стандартизації і забезпечення якості 
продукції аквакультури 

7 Т7 Система стандартів з безпеки і захисту довкілля, безпеки 
праці у галузі рибництва. 2  

8 Т8 Система стандартів з рибництва і аквакультури та 
захисту навколишнього середовища. 2  

9 Т9 Система показників якості продукції 2  
10 Т10 Система забезпечення безпеки продуктів харчування 

(НАССР). 2  

11 Т11 Міжнародна сертифікація продукції рибництва 2  
Разом: 22  



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів за 
одиницю 

Модуль 1 

Кількість одиниць Максимальна 
кількість балів 

Лекції  0,5 11 5 
Практичні заняття    

Лабораторні роботи 1,6 13 21 
Семінарські заняття - - - 
Самостійна робота 1 10 10 

Модульна 
контрольна робота* 12 2 24 

Індивідуальні 
завдання - - - 

Разом: - 60  
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 
начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 
контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати навчання: 

РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні ресурси: 
журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем водних 
біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням 
виробничих, правових, економічних та екологічних аспектів. 

 
7. Пререквізити 

Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до вивчення 
даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких дисциплін – 
Інформаційні технології в рибництві, Моделювання технологічних процесів в аквакультурі, 
Біопродуктивність водних екосистем, Інтенсивні технології в рибництві, Економіка 
рибогосподарської галузі. 

 
8. Політики дисципліни 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись таких 
положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в 
ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення 
академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів та 
заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 

 
 



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Під час лекційного курсу застосовуються тематичні презентація (програма Power 

Point), роздавальний матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 
заняттях проводяться знайомства зі стандартами, показниками безпеки та якості риби та 
рибної продукції, а також бесіди, співбесіди, пояснення незрозумілих понять та визначень..

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни  
Основна:

1. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в харчовій 
промисловості: підруч. для вищих навчальних закладів / Біленька I.P., Верхівкер Я.Г., 
Дяконова А.К.; За заг. ред. І.Р.Біленької; Одеськ. Нац. Академія харч, технологій. -  Одеса: 
Поліграф, 2 0 0 8 -С . 52-98.

2. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: [підруч.] /Н.Г. Салухіна,
О.М. Язвінська. -  K.: Центр учбової літератури, 2010. -  336 с.

3. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: [підручник] /Л.С. Кириченко, A.A. 
Самойленко. -  X.: Вид. “Ранок”, 2008. -  240 с.

4. Тарасова В.В., Мапиновський A.C., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і 
нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Навчальний посібник. -  
K.: Центр навчальної літератури, 2007. - 276 с.

Допоміжна:
1. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р.
2. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17.05.2001 р.
3. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 2005 р.
4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1998 р.
5. Система НАССР: Довідник. -  Львів: Леонорм-стандарт, 2003. -2 1 8  с.
6. ДСТУ 7972:2015 Риба та рибні продукти. Правила приймання, методи відбирання проб;
7. ДСТУ 8029:2015 Риба та рибні продукти. Методи визначення вологи ;
8. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них». -  2004;

Електронні ресурси
1. Інститут рибного господарства НААНУ https://if.org.ua/index.Dhp/uk/. Наукова 

електронна бібліотека періодичних видань НАН України. Перегляд за темами [Електронний 
ресурс]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/236.

2. Сайт НІЦ ''ЛЕОНОРМ'1 [Електронний ресурс]. URL: 
http://www. leonorm. com.ua/Default. php?Page=stl ist&Obi 1 d=939&Catl d= 1: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/17672/.

3. Перелік міжнародних стандартів. URL : www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm.
4. Перелік європейських сйвдЯртів. URL : www.esearch.cen.en/extended /

Викладач___________ у — ------ - " ______________Ірина КОВАЛЕВСЬКА

Гарант освітньої програми

Декан факультету
лісового господарства та екології

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від 27 серпня 2021 р. 
Завідувач кафедри___________________
Обговорено та рекомендовано до затвер, 
комісією факультету 
Протокол№ 1 від 31 серпня 2021 р. 
Голова НМК факультету

о-методичною

Микола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Анатолій ВИШНЕВСЬКИИ

Микола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Олександр КРАТКЖ
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