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Загальний опис навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни 
Мета навчальної дисципліни “Стандартизація і управління якістю продукції 

рослинництва” (СУЯПР) є формування  знань та практичних вмінь з питань 

методичних основ стандартизації та управління якістю продукції рослинництва. 

Завданнями дисципліни є: 

- навчити сучасних фахівців впевнено орієнтуватися у питаннях стандартизації, 

сертифікації та управління якістю продукції;  

- ознайомити студентів з основними нормативними документами у сфері 

стандартизації, чинними в Україні, з організацією робіт із стандартизації, з 

правилами розроблення та застосування стандартів;  

- вивчити методи контролю якості продукції рослинництва і порівняти фактичні 

показники якості з плановими. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати 

наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не  спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати 

навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 

виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно 

виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені 

заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 

 
Результати навчання  (компетентності) 
Компетентності, які здобувач вищої освіти набуде в результаті вивчення 

дисципліни 

Спеціальність 
Загальні компетентності 

(ЗК) 
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності 

(ФК)  
Результати навчання (РН) 

201-Агрономія ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК 4. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

ФК 1. Здатність 

використовувати базові знання 

основних підрозділів аграрної 

науки (рослинництво, 

землеробство, селекція та 

насінництво, агрохімія, 

РН 2. Прагнути до 

самоорганізації та 

самоосвіти.  

РН 3. Обговорювати і 

пояснювати основи, що 

сприяють  
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письмово.  

ЗК 6. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Навички здійснення 

безпечної діяльності.  

ЗК 9. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел.  

ЗК 10. Здатність 

працювати в команді.  

ЗК 11. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

 

плодівництво, овочівництво, 

ґрунтознавство, 

кормовиробництво, механізація 

в рослинництві, захист рослин).  

ФК 2. Здатність вирощувати, 

розмножувати 

сільськогосподарські культури 

та здійснювати технологічні 

операції з первинної переробки 

і зберігання продукції.  

ФК 3. Знання та розуміння 

основних біологічних і 

агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із 

вирощуванням с/г/ та інших 

рослин.  

ФК 4. Здатність застосовувати 

знання та розуміння 

фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин 

для розв’язання виробничих 

технологічних задач.  

ФК 5. Здатність оцінювати, 

інтерпретувати й синтезувати 

теоретичну інформацію та 

практичні, виробничі і дослідні 

дані у галузях 

сільськогосподарського 

виробництва.  

7. Здатність науково 

обґрунтовано використовувати 

добрива та засоби захисту 

рослин з урахуванням їх 

хімічних і фізичних 

властивостей та впливу на 

навколишнє середовище.  

ФК 8. Здатність розв’язувати 

широке коло проблем та задач у 

процесі вирощування 

сільськогосподарських культур 

шляхом розуміння їх 

біологічних особливостей та 

використання як теоретичних, 

так і практичних методів.  

ФК 9. Здатність управляти 

комплексними діями або 

проектами, відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних 

виробничих умовах. 

розвитку загальної 

політичної культури та 

активності,  

формуванню національної 

гідності й патріотизму,  

соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей,  

знання економіки й права.  

РН 4. Порівнювати та 

оцінювати сучасні 

науковотехнічні досягнення у 

галузі агрономії.  

РН 5. Проводити 

літературний пошук 

українською та  

іноземною мовами та 

аналізувати отриману 

інформацію.  

РН 6. Демонструвати знання 

й розуміння  

фундаментальних дисциплін 

в обсязі, необхідному для  

володіння відповідними 

навичками в галузі агрономії.  

РН 7. Демонструвати знання і 

розуміння принципів  

фізіологічних процесів 

рослин в обсязі, необхідному 

для  

освоєння фундаментальних 

та професійних дисциплін.  

РН 9. Володіти на 

операційному рівні методами  

спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, а 

також  

культивування об’єктів і 

підтримання стабільності  

агроценозів із збереженням 

природного різноманіття.  

РН 10. Аналізувати та 

інтегрувати знання із 

загальної та  

спеціальної професійної 

підготовки в обсязі, 

необхідному  

для спеціалізованої 

професійної роботи у галузі 

агрономії.  

РН 11. Ініціювати оперативне 

та доцільне вирішення 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Теоретичні та організаційні основи стандартизації в Україні 
2. Методичні основи стандартизації 
3. Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості  
4. Стандартизація методів контролю якості праці і продукції 
5. Основи управління якістю продукції 
6. Загальні відомості про вітчизняний та зарубіжний досвід УЯП 
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7. Основи сертифікації продукції рослинництва 
8. Основи метрології 
9. Правові і економічні аспекти стандартизації і управління якістю 
 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 
1. Показники якості, стандартизація та сертифікація зерна  

2. Особливості стандартизації і управління якістю зерна пшениці і ячменю  

3. Особливості стандартизації і управління якістю круп’яних  культур 

(кукурудза, гречка, рис) 

4. Особливості стандартизації і управління якістю зернобобових культур  

5. Особливості стандартизації і управління якістю олійних культур  

6. Особливості стандартизації і управління якістю картоплі 

7. Особливості стандартизації і управління якістю цукрового буряку 

8. Особливості стандартизації і управління якістю яблук, черешні 

9. Особливості стандартизації і управління якістю кормів 

Політика курсу 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університету. 

Через необ’єктивні причини (карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проєкті, міжнародному стажуванні навчання може відбуватись в он-лайн 

формі на Освтньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням з викладачем курсу. 

Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 

або екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо. 

Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 

дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу.  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
1. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю : навч. посіб. К. : КНТЕУ, 2001. 446с. 

2. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навч. посіб. [Павлов 

В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В.] К. : Кондор, 2004. 230 с. 

3. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції 

рослинництва: навч. посіб. [Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Мацейко Л.М., Рожко 

В.І.]. 2-е вид. перероб. і допов. К. : Вид-во Арістей, 2006. 620 с.  

4. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління 

якістю : підруч. К. : Центр навч. літ-ри, 2006. 672 с. 

5. Стандартизація та контроль якості продукції рослинництва : практ. / за ред. В.І. 

Войцехівського / [Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Войцехівський В.І., Мацейко 

Л.М.]. К. : Вид-во НАУ, 2008. 294 с. 

6. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація : 

підруч. 3-є вид., перероб. і допов. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 174 с. 
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7. Бойко Т.Г. Основи стандартизації. Л. : Вид-во Національного ун-ту "Львівська 

політехніка", 2004. 232 с.

8. Зіміна Г.К. Стандартизація систем управління якістю згідно стандартів серії 

180 9000:2000. К. : Школа Адміністративного Управління Зіміної, 2003. 255 с.

9. Кириченко Л.С., Чуніхіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних 

умовах господарювання : навч. посіб. К., 1996. 50 с.

10. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг : підруч. К. : КНТЕУ, 2002. 298 с.

11. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, 

управління якістю і сертифікація : підруч. 2-ге вид., випр. і доп. Львів : Вид-во 

Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. 559с.

12. Мицик Б.І. Стандартизація, сертифікація, конкурентоспроможність продукції : 

навч. посіб. ІСДО; Львівський ун-т ім. І.Франка. К., 1995. 103 с.

13. Ровенчак Т.Г., Христич О.В. Стандартизація, управління якістю і сертифікація 

продукції: навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2005. 125 с.

14. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І. Управління якістю. 

Сертифікація : навч. посіб. Національний ун-т "Львівська політехніка". К. : Школа, 

2005. 432 с.

15. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та 

сертифікація. К. : Знання, 2005. 242с.

16. Шаповал М. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: підруч. / 

М. Шаповал. 2-е вид. К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998.

152 с.

/ Гарант освітньої програми З.В.Білоусова


