
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЬЮ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського ) рівня «Бакалавр» 

напрям підготовки  6.090101 «Агрономія» 

  

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить108 годин 3 кредити 

ЄКТС 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Стандартизація і управління якості  

продукції рослинництва» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.090101 «Агрономія». 

 Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

повного  знання стандартів та управління  якістю продукції рослинництва, 

яке не завершується визначенням якості, а потребує продовження –  

відповідності до стандарту післязбиральної обробки, зберігання і переробки. 

За умови сезонного виробництва лише якісне збереження і переробка 

продукції рослинництва забезпечують якість сільськогосподарської 

продукції, яка відповідає стандарту.  

Завдання навчальної дисципліни: Вивчити теоретичні і практичні 

основи управління якістю продукції рослинництва, впровадження методів 

стандартизації і сертифікації.  Вивчити методи контролю якості продукції 

рослинництва. Уміти використовувати функції стандартизації для 

управління якістю продукції. 

Програма навчальної дисципліни 
          Тема 1. Стандартизація в агропромисловому комплексі 

          Тема 2. Організаційні основи стандартизації 

Тема 3. Державна система стандартизації та метрології. 

Тема 4. Категорії нормативно-технічних документів і види стандартів  

          Тема 5. Наукові та методологічні основи стандартизації 

          Тема 6. Сутність управління якістю продукції 

Тема 7. Види стандартизації 

Тема 8. Роль технологічних стандартів у поліпшенні якості продукції 

          Тема 9. Системи управління якістю продукції рослинництва 

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності*: 

**Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 



- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

***Спеціальні предметні компетентності : 

- знати  категорії та види стандартів; 

          - уміти визначити категорії та класи зерна; 

          - знати принципи управління якістю продукції. 

- знання методики визначення якості: зернових різного цільового 

призначення, олійних, зернобобових, круп’яних; 

****Результати навчання: 
- здійснювати контроль якості продукції рослинництва згідно 

стандартів. 

          - управляти якістю продукції рослинництва. 

          - нормувати зерно за класами якості, насіння олійних культур, плоди, 

овочі і картоплю. 

 
Основними формами  викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Стандартизація і управління якості продукції рослинництва» є лекції, 

лабораторні заняття та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 

 


