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Загальний опис дисципліни 

 

Програма курсу «Товарознавство продукції рослинництва» сприяє оволодінню 

майбутніми фахівцями основних напрямів реалізації високоякісної продукції у 

відповідні терміни, управління якістю продукції у рамках національних систем. 

Курс складається з таких частин: Види сертифікації продукції та основні 

положення державної системи сертифікації України, Кваліметрія – наукова основа 

оцінювання якості, Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна, 

Технічне контролювання якості,Товарознавство та сертифікація продукції переробки 

зерна, Товарознавство та сертифікація свіжих плодів і ягід, Товарознавство бульб 

картоплі та овочів, Товарознавство та сертифікація продуктів переробки овочевої та 

плодово-ягідної продукції, Товарознавство та сертифікація технічної сировини, 

Товарознавство та сертифікація кормів рослинного походження,  Підготовка тари та 

транспортних засобів до реалізації продукції рослинництва, Основи метрології. 

Опанування студентами знань з даної дисципліни необхідне для свідомого 

вивчення інших споріднених дисциплін, які формують фахову підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів з агрономії. 

Теми лекцій: 

1. Види сертифікації продукції та основні положення державної системи сертифікації України 

2. Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості 

3. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна 

4. Технічне контролювання якості 

5. Товарознавство та сертифікація продукції переробки зерна 

6. Товарознавство та сертифікація свіжих плодів і ягід 

7. Товарознавство бульб картоплі та овочів 

8. Товарознавство та сертифікація продуктів переробки овочевої та плодово-ягідної продукції 

9. Товарознавство та сертифікація технічної сировини 

10. Товарознавство та сертифікація кормів рослинного походження 

11. Підготовка тари та транспортних засобів до реалізації продукції рослинництва 

12. Основи метрології 



Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

1. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Пшениця 

2. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Ячмінь 

3. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Жито 

4. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Кукурудза 

5. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Гречка 

6. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Овес 

7. Товарознавча характеристика, реалізація та сертифікація зерна. Горох. Соя 

8. Товарознавство та сертифікація технічної сировини. Соняшник 

9. Товарознавство та сертифікація технічної сировини. Ріпак 

10. Товарознавство та сертифікація продукції переробки зерна. Борошно 

11. Товарознавство та сертифікація продукції переробки зерна. Крупа 

12. Товарознавство та сертифікація свіжих плодів і ягід. Яблука ранніх строків дозрівання 

13. Товарознавство та сертифікація свіжих плодів і ягід. Яблука пізніх  строків дозрівання 

14. Товарознавство бульб картоплі та овочів. Картопля продовольча 

15. Товарознавство та сертифікація продуктів переробки овочевої та плодово-ягідної 

продукції.  

 


