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Загальний опис дисципліни 

 

Програма курсу «Управління якістю і сертифікація продукції рослинництва» 

сприяє формуванню у студентів професійних знань та умінь щодо методичних основ 

управління якістю сільськогосподарської продукції, закріпити теоретичні знання, 

набуті під час вивчення інших дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

в поєднанні з їх практичним використанням з метою поліпшення біологічної, 

технологічної і гігієнічної якості рослинницької продукції та продуктів її переробки, 

підвищення екологічного рівня агропромислового виробництва. 

Курс складається з таких частин: Якість с.-г. продукції як об’єкту управління. 

Методологія управління якістю продукції. Поняття та зміст сертифікації. Управління 

якістю і сертифікація зернових культур. Управління якістю і сертифікація 

зернобобових культур. Управління якістю круп’яних культур. Управління якістю і 

сертифікація олійних культур. Управління якістю і сертифікація цукрових буряків. 

Управління якістю і сертифікація картоплі. Управління якістю і сертифікація плодів 

та овочів. 

Опанування студентами знань з даної дисципліни необхідне для свідомого 

вивчення інших споріднених дисциплін, які формують фахову підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів з агрономії. 

Теми лекцій: 

 

Тема 1. Якість сільськогосподарської продукції як об’єкту управління 

Тема. Методологія управління якістю продукції 

Тема. Поняття та зміст сертифікації. 

Тема. Поняття та зміст сертифікації. 

Тема. Управління якістю і сертифікація зернових культур 

Тема. Управління якістю і сертифікація зернобобових культур 

Тема. Управління якістю і сертифікація круп’яних культур 

Тема. Управління якістю і сертифікація  насіння олійних культур 



Тема. Управління якістю картоплі. 

Тема.  Управління якістю і сертифікація плодів та овочів 

 

Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

Тема 1. Біологічна, гігієнічна та технологічна цінність рослинної продукції 

Тема 2. Загальні принципи управління якістю і сертифікації продукції рослинництва 

Тема 3. Управління якістю зернових культур 

Тема 4. Управління якістю зернобобових культур  

Тема 5. Управління якістю круп’яних культур 

Тема 6. Управління якістю олійних культур 

Тема 7. Управління якістю картоплі 

Тема 8. Управління якістю плодів та овочів 


