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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4,0  

Галузь знань 

20 "Аграрні науки та 

продовольство"  

(шифр і назва) Нормативна 

Загальна кількість 

годин - 120 
Спеціальність 

203 "Садівництво та 

виноградарство" 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2  3-й 6-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять – 4 

самостійна робота 

студента – 5 

Ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» 

Вид 

занять 

 Кількість 

годин 

Лекції 16 год. 

Практичні 

заняття 
16 год.  

Самостійна 

робота  
88 год. 

Форма контролю: 

екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Метою дисципліни “Стандартизація і управління якістю плодоовочевої 

продукції” (СУЯПП) є формування  знань та практичних вмінь з питань методичних 

основ стандартизації та управління якістю плодоовочевої продукції. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- теоретичні основи стандартизації; 

 - основи управління якістю продукції; 

 - методи визначення якості плодоовочевої продукції; 

 - показники якості, які закладені у чинних нормативних документах на різні види 

плодоовочевої продукції; 

 - основи сертифікації плодоовочевої продукції; 

 

вміти: 

- користуватись навчальною, методичною та науковою літературою зі 

стандартизації; 

 - застосовувати необхідні методи для визначення якості продукції; 

 - визначати якість продукції (цільове призначення); 

 - застосовувати на виробництві різні види контролю; 

 - практично застосовувати в конкретних умовах виробництва чинні нормативні 

документи; 

 - готувати партії продукції до процедури сертифікації. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стандартизації  
 

Вступ  

Предмет і методи навчальної дисципліни "Стандартизація та управління 

якістю продукції рослинництва", її завдання.  

Види навчальної діяльності, навчальних занять та індивідуальних завдань 

самостійної роботи студентів. Значення навчальної дисципліни у формуванні 

фахівців ОКР "бакалавр" напряму "Агрономія". Міжпредметні зв’язки. 

Рекомендована література. Історичний огляд розвитку стандартизації в Україні та 

світі. Функції і мета стандартизації. Терміни і поняття в галузі стандартизації. 

Значення вирішення проблеми якості продукції рослинництва. Роль 

стандартизації в підвищенні ефективності, технічного рівня та якості продукції 

рослинництва. Тенденції розвитку стандартизації продукції рослинництва. 

 

1.1. Організаційні основи стандартизації в Україні  

Державна система стандартизації. Органи і служби стандартизації в Україні. 

Категорії та види стандартів. Класифікація стандартів. Об’єкти стандартизації. 

Основні організації зі стандартизації в Україні.  

Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів. Підготовка 

підприємств до впровадження стандартів. Державний нагляд і відомчий контроль 

за впровадженням і додержанням стандартів, технічних умов та станом 

вимірювальних приладів. Мета, завдання та функції державного нагляду. 

 

1.2. Методичні основи стандартизації  

Загальні передумови виникнення і розвитку теорії стандартизації. Принципи 

стандартизації. Методи стандартизації: уніфікація, типізація, агрегатування, 

комплексна стандартизація, випереджувальна стандартизація та штрихове 

кодування. Види стандартизації. Значення міжнародного співробітництва із 

стандартизації і управління якістю продукції для розвитку науково-технічних та 

економічних зв’язків України із зарубіжними країнами. Міжнародні організації із 

стандартизації, метрології та якості продукції. Міжнародні, європейські та 

міждержавні стандарти. Використання стандартів ІSО – шлях до світового рівня 

якості продукції та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. 
 

1.3. Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості  

Основні терміни та визначення понять у галузі управління якістю. 

Класифікація та характеристика показників якості. Фактори, що впливають на 

якість товару. Роль людського фактора у вирішенні проблеми якості. 

Конкурентоспроможність і якість продукції. Види та характеристика показників 

якості. Методи визначення показників якості. Методи оцінювання рівня якості: 

диференційний, комплексний, змішаний. Фактори, які впливають на зміну якості 

продукції під час збирання та післязбирального оброблення і зберігання.  
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1.4. Стандартизація зернових та зернобобових культур  

Національні, європейські та міжнародні вимоги якості до зернових культур. 

Наукове та господарське обґрунтування показників якості у чинній нормативній 

документації на продукцію зернових культур. Нормування показників якості 

зерна. Показники якості зерна різного цільового призначення. Ознаки свіжого 

зерна. Зараженість зернових мас шкідниками. Вологість і засміченість зерна. 

Показники якості партій зерна і насіння окремих культур певного цільового 

призначення: натура, склоподібність, схожість. Стандартизація методів 

оцінювання якості зерна. Основні вимоги стандартів до показників якості зерна 

пшениці, ячменю, жита, вівса, сої, гороху, квасолі,  інших зернових культур. 
 

1.5. Стандартизація плодових та ягідних культур  

Національні, європейські та міжнародні вимоги якості до плодово-ягідних 

культур. Наукове та господарське обґрунтування показників якості у чинній 

нормативній документації на продукцію плодових та ягідних культур. 

Особливості стандартизації плодів та ягід як об’єктів стандартизації. Структура 

стандартів на плоди зерняткових, кісточкових та ягідних культур. Основні розділи 

стандартів: вступ, технічні вимоги, правила приймання, методи визначення 

показників якості, пакування, маркування, транспортування, зберігання. 

Технологічні показники, що нормуються стандартами для плодів. Основні вимоги 

стандартів до показників якості зерняткових (яблуня, груша), кісточкових (слива, 

персик, абрикос) та ягідних (смородина, аґрус, суниця) культур. 

 

Змістовий модуль 2. Стандартизація плодоовочевої продукції  
 

2.1. Технічне контролювання якості  

Класифікація видів технічного контролю. Завдання служб із контролювання 

якості продукції. Характеристика основних видів і методів контролю. Показники 

якості як форма оцінювання товарності продукції. Стандартизація засобів 

вимірювання. Оцінювання якості праці в сільському господарстві. Метрологічне 

забезпечення вимірювань в агропромисловому комплексі.  
 

2.2. Управління якістю продукції   

Мета і основні завдання системи управління якістю. Якість як об’єкт 

управління. Основні етапи розвитку систем якості. Суть управління якістю 

продукції. Функції та принципи управління якістю продукції. Стадії життєвого 

циклу продукції. Необхідність розробки взаємопов'язаних організаційних, 

технічних, економічних, соціальних і правових заходів, методів та засобів, 

спрямованих на підтримання необхідного рівня якості продукції на всіх стадіях 

життєвого циклу. Планування підвищення якості продукції, нормативно-технічне 

забезпечення. Порядок розробки і впровадження комплексної системи управління 

якістю праці та продукції у сільському господарстві. Вимоги міжнародних 

стандартів до управління якістю. Структура стандартів серії ІSО 9000 на системи 

управління якістю. 
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2.3. Стандартизація овочевих культур  

Національні, європейські та міжнародні вимоги якості до овочевих культур. 

Наукове та господарське обґрунтування показників якості у чинній нормативній 

документації на продукцію овочевих культур. Особливості стандартизації 

овочевих культур. Структура стандартів на овочеві культури. Основні вимоги до 

якості бульб картоплі різного цільового призначення, капусти, моркви, буряку, 

цибулі, томатів, огірків, перцю, іншої овочевої продукції. 

 

2.4. Стандартизація технічних культур 

Національні, європейські та міжнародні вимоги до технічних культур. 

Наукове та господарське обґрунтування показників якості у чинній нормативній 

документації на продукцію технічних культур. Вимоги до якості коренеплодів 

цукрового буряку як сировини для цукрової промисловості. Облік цукристості під 

час заготівлі коренеплодів цукрового буряку. Вплив цього показника на 

розрахунки. Методи оцінювання і контроль якості коренеплодів цукрового буряку. 

Вимоги до якості лубоволокнистих  культур (льон, конопля). Вимоги до якості 

тютюнової сировини згідно з державними стандартами: стиглість, колір, наявність 

темної зелені. Механічні пошкодження, ураженість хворобами і шкідниками, 

засміченість, вологість. Характеристика товарних сортів тютюнової сировини. 

Вимоги до сировини, що використовується у тютюновій промисловості. Правила 

приймання та методи оцінювання якості тютюнової сировини. Товарна 

класифікація і вимоги до якості шишок хмелю під час заготівлі. Правила 

приймання та методи оцінювання якості. Оплата за проданий хміль-сирець 

залежно від вмісту альфа-кислоти. 

 

2.5. Насіння та садивний матеріал 

Національні, європейські та міжнародні вимоги до насіння 

сільськогосподарських культур та садивного матеріалу. Наукове та господарське 

обґрунтування показників якості у чинній нормативній документації на насіння та 

садивний матеріал. Показники якості насіння зернових, зернобобових, кормових 

культур і трав. Чинні вимоги до сортової чистоти, схожості, засміченості та 

ураженості хворобами. Вимоги до садивного матеріалу зерняткових (яблуня, 

груші), ягідних (смородина, суниця) культур. 

 

2.6. Основи сертифікації продукції рослинництва [ 

Розвиток сертифікації у світі та Україні. Терміни та визначення в галузі 

сертифікації. Види і системи сертифікації. Основні положення державної системи 

сертифікації України (УкрСЕПРО). Основні принципи та загальні правила 

системи УкрСЕПРО. Акредитація та атестація лабораторії або виробництва. 

Правила, схеми та порядок проведення сертифікації. Відповідальність у разі 

порушення порядку сертифікації.  
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2.7. Основи метрології  

Основний постулат метрології. Метрологічне забезпечення єдності 

вимірювань. Державна метрологічна система України. Метрологічна служба 

України. Основні види метрологічної діяльності. Державний метрологічний 

контроль та нагляд за дотриманням стандартів і засобів вимірювань. 

Метрологічне забезпечення якості продукції. 

 

2.8. Правові та економічні аспекти стандартизації 

Правове забезпечення стандартизації та управління якістю. Законодавство в 

галузі стандартизації. Відповідальність за порушення  законодавства щодо якості 

продукції. Економічна ефективність стандартизації. Методика розрахунку 

економічної ефективності підвищення якості продукції. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

тижня 

Вид 

занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість годин Кількість 

балів  ЛК ПР СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стандартизації 

1 Лекція 1 Теоретичні та організаційні 

основи стандартизації в Україні 

2 - - - 

Практичне 

заняття 1 

Особливості стандартизації 

плодових сім’ячкових та 

кісточкових культур 

- 2 - 8,75 

СРС 1 Тенденції розвитку 

стандартизації с/г продукції 

- - 11 2,5 

2 Лекція 2 Методичні основи 

стандартизації в Україні 

2 - - - 

Практичне 

заняття 2 

Показники якості, 

стандартизація винограду, 

тропічних і цитрусових культур 

- 2 - 8,75 

СРС 2 Показники якості, 

стандартизація горіхоплідних 

культур 

- - 11 2,5 

3 Лекція 3 Кваліметрія – основа 

оцінювання якості продукції 

2 - - - 

Практичне 

заняття 3 

Особливості стандартизації і 

управління якістю картоплі 

- 2 - 8,75 

СРС 3 Показники якості, 

стандартизація капусти 

білоголової 

- - 11 2,5 

4 Лекція 4 Стандартизація методів 

контролю якості праці і 

продукції 

2 - - - 

Практичне 

заняття 4 

Особливості стандартизації і 

управління якістю цукрового 

буряку 

- 2 - 8,75 

СРС 4 Показники якості, - - 11 2,5 
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стандартизація моркви, цибулі 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

   10 

Всього за змістовий модуль 1 8 8 44 35 

 

5 Лекція 5 Управління якістю праці та 

продукції у с/г 

2 - - - 

Практичне 

заняття 5 

Показники якості, 

стандартизація плодових 

томатних овочів 

- 2 - 8,75 

СРС 5 Показники якості, 

стандартизація огірків та 

кабачків 

- - 11 2,5 

6 Лекція 6 Загальні відомості про 

вітчизняний та зарубіжний 

досвід управління якістю 

продукції 

2 - - - 

Практичне 

заняття 6 

Показники якості, 

стандартизація кавунів та дині 

- 2 - 8,75 

СРС 6 Показники якості, 

стандартизація салатно-

шпинатних вегетативних овочів 

- - 11 2,5 

7 Лекція 7 Основи сертифікації продукції 2 - - - 

Практичне 

заняття 7 

Показники якості, 

стандартизація і сертифікація 

зерна. Особливості 

стандартизації і управління 

якістю пшениці і ячменю 

- 2 - 8,75 

СРС 7 Особливості стандартизації і 

управління якістю круп’яних 

культур 

- - 11 2,5 

8 Лекція 8 Правові і економічні аспекти 

стандартизації та управління 

якістю продукції рослинництва 

2 - - - 

Практичне 

заняття 8 

Особливості стандартизації і 

управління якістю бобових 

культур і олійних культур  

- 2 - 8,75 

СРС 8 Міжнародна стандартизація - - 11 2,5 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 

- - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 8 8 44 35 

Іспит    30 

Всього з навчальної дисципліни 16 16 88 100 

 

Примітка: Лк – лекційні заняття;  Лр – лабораторні заняття; 

Пр – практичні заняття; СРС – самостійна робота студентів 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 

1. Мета, завдання стандартизації.  

2. Функції стандартизації.  

3. Терміни і поняття в галузі стандартизації.  

4. Державна система стандартизації. Органи і служби стандартизації в Україні. 

5. Категорії та види стандартів.  

6. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів.  

7. Державний нагляд і відомчий контроль за впровадженням і додержанням 

стандартів, технічних умов та станом вимірювальних приладів.  

8. Принципи стандартизації.  

9. Методи стандартизації: уніфікація, типізація, агрегатування, комплексна 

стандартизація, випереджувальна стандартизація та штрихове кодування.  

10. Міжнародні організації із стандартизації, метрології та якості продукції.  

11. Міжнародні, європейські та міждержавні стандарти.  

12. Види та характеристика показників якості.  

13. Методи визначення показників якості.  

14. Методи оцінювання рівня якості: диференційний, комплексний, змішаний.  

15. Фактори, які впливають на зміну якості продукції під час збирання та 

післязбирального оброблення і зберігання.  

16. Класифікація видів технічного контролю.  

17. Характеристика основних видів і методів контролю.  

18. Технологічні показники, що нормуються стандартами для плодів.  

19. Основні вимоги стандартів до показників якості зерняткових (яблуня), 

кісточкових (черешня, слива, алича). 

20. Класифікація плодових і овочевих культур.  

21. Основні вимоги до якості бульб картоплі різного цільового призначення. 

22. Вимоги до якості коренеплодів цукрового буряку як сировини для цукрової 

промисловості.  

23. Особливості стандартизації горіхоплідних культур. 

24. Особливості стандартизації винограду. 

25. Особливості стандартизації тропічних і субтропічних культур. 

26. Особливості стандартизації капусти, моркви, цибулі. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 

1. Основні терміни та визначення понять у галузі управління якістю.  

2. Класифікація та характеристика показників якості. 

3. Фактори, що впливають на якість товару.  

4. Роль людського фактора у вирішенні проблеми якості. 

5. Суть управління якістю продукції.  

6. Функції та принципи управління якістю продукції.  

7. Стадії життєвого циклу продукції.  
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8. Планування підвищення якості продукції, нормативно-технічне 

забезпечення.  

9. Порядок розробки і впровадження комплексної системи управління якістю 

праці та продукції у сільському господарстві.  

10. Терміни та визначення в галузі сертифікації.  

11. Види і системи сертифікації. Основні положення державної системи 

сертифікації України (УкрСЕПРО).  

12. Основні принципи та загальні правила системи УкрСЕПРО.  

13. Правила, схеми та порядок проведення сертифікації.  

14. Відповідальність у разі порушення порядку сертифікації.  

15. Особливості стандартизації плодових томатних овочів (томат, солодкий 

перець, баклажани). 

16. Особливості стандартизації огірків і кабачків. 

17. Особливості стандартизації баштанних культур. 

18. Особливості стандартизації зелених овочів (щавлю, шпинату, кропу, 

петрушки). 

19. Основні вимоги стандартів до показників якості зерна пшениці, ячменю, сої, 

гороху, квасолі,  інших зернових культур. 

20. Основні показники якості олійних культур: соняшник, ріпак. Показники 

якості насіння зернових, зернобобових культур.  
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