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Загальний опис дисципліни 

 

Програма курсу «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» 

сприяє оволодінню майбутніми фахівцями основних положень державної системи 

стандартизації, органів і служб ДСС, а також стандартів на сільськогосподарську продукцію 

для підвищення її якості. Курс складається з таких частин: Тенденції розвитку стандартизації 

сільськогосподарської продукції, Організаційні основи стандартизації в Україні, Методичні 

основи стандартизації, Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості, Технічне 

контролювання якості, Управління якістю продукції, Стандартизація зернових і 

зернобобових культур, Стандартизація плодових та ягідних культур, Стандартизація 

технічних культур, Стандартизація овочевих культур, Насіння та садивний матеріал, 

Стандартизація засобів захисту рослин та мінеральних добрив, Основи сертифікації 

продукції, Основи метрології, Правові та економічні аспекти стандартизації. 

 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. Тенденції розвитку стандартизації сільськогосподарської продукції 

Тема 2. Стандартизація зернових і зернобобових культур. 

Тема 3. Стандартизація зернових і зернобобових культур. 

Тема 4. Організаційні основи стандартизації в Україні 

Тема 5. Методичні основи стандартизації  

Тема 6. Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості 

Тема 7. Кваліметрія – наукова основа оцінювання якості 

Тема 8. Технічне контролювання якості 

Тема 9. Стандартизація овочевих культур 

Тема 10. Стандартизація овочевих культур 

Тема 11. Стандартизація технічних культур 

Тема 12. Насіння і садівний матеріал 

Тема 13. Стандартизація засобів захисту рослин та мінеральних добрив 

Тема 14. Основи сертифікації продукції 

Тема 15. Основи метрології 



Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  

Тема 1. Стандартизація зернових та зернобобових. Робота із стандартом на пшеницю  

Тема 2. Стандартизація зернових та зернобобових. Робота із стандартом на жито. 

Тема 3. Стандартизація зернових та зернобобових.  Робота із стандартом на ячмінь. 

Тема 4. Стандартизація зернових та зернобобових. Робота із стандартом на кукурудзу. 

Тема 5. Стандартизація зернових та зернобобових. Робота із стандартом  на гречку 

Тема 6: Стандартизація зернових та зернобобових.  Робота із стандартом на овес. 

Тема 7. Стандартизація продукції рослинництва. Робота із стандартом на просо. 

Тема 8: Стандартизація зернових та зернобобових.  Робота із стандартом на горох. 

Тема 9. Стандартизація зернових та зернобобових. Робота із стандартом на сою. 

Тема 10. Стандартизація технічних культур. Робота із стандартом на соняшник. 

Тема 11. Стандартизація плодових та ягідних культур. Робота із стандартом. на яблука свіжі 

ранніх та пізніх строків дозрівання. 

Тема 12. Стандартизація овочевих культур. Робота із стандартом на картоплю продовольчу. 

Тема 13. Стандартизація овочевих культур. Робота із стандартом на картоплю технічну для 

переробки. 

Тема 14. Основи сертифікації продукції. 

Тема 15. Основи метрології. 


