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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Управління якістю продукції рослинництва 

Назва структурного 

підрозділу 
                             Кафедра рослинництва 

Контактні дані 

розробників, 

які залучені до 

викладання 

Викладач: Єремко Л.С., кандидат сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник 

 

Контакти: ауд.47 (навчальний корпус № 1) 

     e-mail: liudmyla.yeremko@pdaa.edu.ua 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність    201 – Агрономія 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Базові знання з фізіології рослин, ботаніки, мікробіології, 

агроекології, ґрунтознавства, агрохімії, загального 

землеробства, селекції і насінництва, рослинництва, системи 

сучасних технологій, прогнозування та програмування врожаю 

сільськогосподарських культур, стандартизації і управління 

якістю продукції рослинництва. 

 

 

 Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної  дисципліни  отримання здобувачами вищої освіти професійних 

компетенцій щодо покращання якісних показників продукції рослинництва, вирощування та 

зберігання рослинної сировини, комплексної оцінки ефективності систем управління якістю 

продукції рослинництва, що визначає її конкурентоспроможність на ринку, та є одним із 

пріоритетних об'єктів оцінки ефективності проведених заходів. 

У процесі вивчення дисципліни Управління якістю продукції рослинництва у здобувача вищої 

освіти повинно сформуватися цілісне уявлення про формування якісних показників продукції 

рослинництва під дією комплексу факторів навколишнього середовища  та методи управління 

якістю у агротехнологічному процесі вирощування та під час зберігання.    

Основні завдання навчальної дисципліни:  

 вивчити основи формування якості рослинної сировини; 

 вивчити вимоги нормативних документів до якості продукції; 

 освоїти методики оцінки показників якості рослинницької продукції; 

 вивчити  процедури підтвердження відповідності (сертифікації) показників якості 

продукції рослинництва; 

 вивчити основні агротехнологічні аспекти управління  якісними показниками 

продукції рослинництва  у ході її виробництва; 

 вивчити технології післязбиральної доробки та зберігання рослинної сировини, що 

забезпечують збереження і підвищення його якості. 

 

 

 

 

 



Компетентності 
Програмні результати 

загальні спеціальні (фахові) 

ЗК 2. Готовність керувати 

колективом у сфері 

особистої професійної 

діяльності з вмінням 

толерантно сприймати 

соціальні, етнічні, 

конфесіальні та культурні 

відмінності.  

ЗК 3. Здатність розуміти 

сутність сучасних 

проблем агрономії, 

науковотехнічну політику 

в межах виробництва 

екологічно-безпечної 

продукції рослинництва.  

ЗК 4. Володіння методами 

оцінки стану 

агрофітоценозів та 

прийомами корекції 

технології виробництва 

сільськогосподарських 

культур з врахуванням 

ґрунтово-кліматичних 

умов зони 

 

 

ФК 1. Уміння використовувати 

результати наукових досліджень 

щодо забезпечення інтенсивних 

технологій, враховуючи їх 

особливості та користуючись 

передовим досвідом їх 

впровадження, розробляти наукові 

основи інтенсивних технологій 

вирощування 

сільськогосподарських культур.  

ФК 2. Здатність обгрунтовувати 

завдання досліджень, обирати 

методи експериментальної роботи, 

інтерпретувати та представляти 

результати наукових 

експериментів, впроваджувати їх у 

виробництво.  

ФК 3. Здатність самостійно 

організовувати та проводити 

наукові дослідження з 

використанням сучасних методів 

аналізу ґрунтових та рослинних 

зразків.  

ФК 4. Уміння складати практичні 

рекомендації по використанню 

результатів наукових досліджень.  

ФК 5. Готовність представляти 

результати форм звітів, рефератів, 

публікацій та публічних 

обговорень. 

 

 

 ПРН 5. Створення 

оптимізаційних моделей 

технологій вирощування 

сільськогосподарських 

культур, систем захисту 

рослин, добір 

адаптованих сортів та 

гібридів. 

ПРН 8. Аналізувати та 

інтегрувати знання із 

загальної та спеціальної 

професійної підготовки 

в обсязі, необхідному 

для спеціалізованої 

професійної роботи у 

галузі агрономії. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основні поняття і визначення в сфері  якості продукції рослинництва.  

Тема 2.  Контроль якості продукції  рослинництва. 

Тема 3. Управління якістю зерна пшениці, жита, тритикале. 

Тема 4. Управління якістю зерна ячменю залежно від напряму його використання. 

Тема 5. Управління якістю зерна кукурудзи. 

Тема 6. Управління якістю зерна зернобобових культур. 

Тема 7. Управління якістю насіння олійних культур. 

 

Трудомісткість: 

 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Кількість кредитів – 3,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 

 

 

 

 



1. Академічна доброчесність: Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу 

академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти 

Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання 

норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про 

результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

 

2. Система оцінювання 

Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних порогових 

рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання. 

 

Оцінювання результатів навчання 

 

Програмні результати навчання Методи навчання Форми 

оцінювання 

ПРН 5.  Створення оптимізаційних 

моделей технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, систем 

захисту рослин, добір адаптованих 

сортів та гібридів. 

МН 1 – словесні методи 

(лекція, розповідь-пояснення), 

МН 2 – наочні методи 

(ілюстрування), МН 3 - 

практичні методи 

(лабораторні роботи), МНСР 

1 - методи самостійної 

роботи вдома (завдання 

самостійної роботи) 

опитування; 

виконання 

лабораторних 

робіт; 

самостійна 

робота, 

контрольна 

робота 

ПРН 8. Аналізувати та інтегрувати 

знання із загальної та спеціальної 

професійної підготовки в обсязі, 

необхідному для спеціалізованої 

професійної роботи у галузі агрономії. 

 

           Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

(заочна форма навчання) 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці 

з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

оцінок, балів 

ПРН 5  54 54 32 

ПРН 8 46 46 28 

Разом 100 100 60 

Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний 

контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня досягнення програмних 

результатів навчання. 

 

 Форми контролю результатів навчання 

(заочна форма навчання) 

 

Програмні 

результати 

навчання 
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ПРН 5  14 24 5 8 1 2 

ПРН 8 6 8 5 8 1 3 



 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

(заочна форма навчання) 

 

Назва теми 

Виконання 

лабораторних 

робіт та їх 

захист 

Виконання 

самостійної 

роботи 

Контрольна 

робота 

 

Разом 

Тема 1. Основні поняття і 

визначення в сфері  якості 

продукції рослинництва.  

- 10  8 

Тема 2. Контроль якості 

продукції  рослинництва. 

- 10 8 

Тема 3. Управління якістю 

зерна пшениці, жита, 

тритикале. 

12 10 20 

Тема 4. Управління якістю 

зерна ячменю залежно від 

напряму його використання. 

- 10 8 

Тема 5. Управління якістю 

зерна кукурудзи. 

12 10 20 

Тема 6. Управління якістю 

зерна зернобобових культур. 

- 10 8 

Тема 7.  Управління якістю 

насіння олійних культур. 

- 10 8 

Контрольна робота  6 20 

Разом, год 24 70 6 100 

 

 
Рекомендовані джерела інформації 

Основні 
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