


 
 

 



1. Мета начальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей стосовно організації та контролю безпечного виробництва 

рослинницької продукції відповідно до положень нормативних документів та згідно вимог 

державного регулювання у сфері захисту рослин на основі запровадження системи 

управління якістю продукції. 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4,0 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

(за вибором) 

нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 12 

 
5-й 

5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(алгоритм і програма)                      

Семестр 

Загальна кількість годин - 

_______144__________ 

9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

___ «Магістр»_____ 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 6 

Самостійна робота 

106 год. 132 год. 

  

Вид контролю:  

________екзамен___ 

 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: 

студент повинен знати:  

- органи і служби стандартизації в Україні;  

- нормативні документи зі стандартизації, що чинні в Україні та сферу їх дії; поняття 

та термінологію в галузі оцінки та контролю якості продукції; 

  вимоги до якості основних видів продукції рослинництва;  

- суть сертифікації продукції та порядок її проведення; принципи побудови та 

функціонування систем управління якістю в рослинництві;  

- правові аспекти стандартизації; 

- державне регулювання у сфері захисту рослин та відповідальність за порушення 

законодавства про захист рослин.  



- державне управління у сфері карантину рослин та відповідальність за порушення 

законодавства про карантин рослин 

студент повинен вміти:  

- застосувати необхідні нормативні документи по тому чи іншому об'єкту 

стандартизації рослинницької продукції;  

- розробити стандарт підприємства в галузі рослинництва;  

- аналізувати фактичний рівень якості рослинницької продукції і намітити шляхи її 

поліпшення і підтримання через впровадження основних принципів системи управління 

якістю; 

- виконувати фiтосанiтарнi правила та здійснювати фiтосанiтарнi заходи; 

- виконувати розпорядження органів Державної служби з карантину рослин України 

щодо проведення вiдповiдних карантинних заходів. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 

Шифр Результат навчання 

РН5 Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН7 Володіти спеціальними знаннями 

РН8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агроценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН10 Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин 

РН13 Уміти ефективно планувати час отримання прогнозованих результатів під 

час проведення заходів із захисту і карантину рослин 

РН16 Уміти ефективно використовувати нормативно правові акти, що 

регулюють політику у сфері захисту і карантину рослин, та оперативно 

реагувати на зміни в законодавстві. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН5  РН7 РН10  РН13 РН16 

ФК1 + + +   

ФК2 + + + + + 

ФК3 + + + + + 

ФК4 + + + + + 

ФК5 + + + +  

ФК6 + + + + + 

ФК7 + + + +  

ФК8  + + +  

ФК9  + + + + 

ФК10   +   

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та 

бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин.  

ФК 2. Здатність розробляти логічні моделі та технологічні схеми визначення об'єктів 

регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у процесі їх 

виробництва, зберігання, транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту 



продукції рослинного походження засобами космічної зйомки за методиками 

дистанційного і стаціонарного фітосанітарного моніторингу.  

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину 

рослин. ФК 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку 

чисельності регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати 

методи ліквідації шкідливих організмів у часі та просторі.  

ФК 5. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу 

шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими концепціями захисту і 

карантину рослин. 

ФК 6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих 

організмів за матеріалами фітосанітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб.  

ФК 7. Здатність проводити дослідження циркуляції шкідливих організмів із розробкою 

інноваційних імпортозаміщувальних засобів моніторингу, діагностики та заходів захисту і 

карантину рослин.  

ФК 8. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового регулювання, розвитку та 

поширення шкідливих організмів на основі науково-обґрунтованих моделей прогнозу, 

комплексних економічних порогів шкідливості, ефективності захисної дії корисних 

організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують 

високоефективний захист і карантин рослин.  

ФК 9. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин 

сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і 

використанням в сучасних формах землекористування.  

ФК 10. Здатність проводити логістику у захисті і карантині рослин 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 12 6,0 6 3 

Практичні заняття 1 14 14 6 6 

Самостійна робота 1 13 13 10 10 

Модульна контрольна робота* 2 2 2 2 2 

Індивідуальні завдання 1 2 2 2 2 

Разом: - 37 - 23 

 60 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 



Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН5 Лк3, Лк5,Лк10, Пз1, Пз5, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 
3,0 5 

РН7 Лк3,Лк4 Пз2, Пз4,СР (ЗМ1, ЗМ2) 3,0 5 

РН8 Лк7, Лк8,Лк9,Пз3,Ср(ЗМ1,ЗМ2) 3,0 5 

РН10 Лк11, Лк12,Пз6, Пз7, СР (ЗМ1, ЗМ2) 3,0 5 

РН13 Лк5, Лк11, Лк12, Пз7, Пз8, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 
3,0 5 

РН16 Лк1, Лк2, ЛК7, Пз9, Пз10, СР (ЗМ1, 

ЗМ2) 
3,0 5 

РН5, РН7, 

РН10, РН13, 

РН16 

Індивідуальні завдання 1 10 

МКР 
10 20 

Разом: 29 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та 

взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

7.Засоби оцінювання результатів навчання 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового письмового 

заліку. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 

Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати 

рівень підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 



Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

заліку, дорівнює 26. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8.Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М 1) 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Національна система стандартизації України. 

Стандартизація, сертифікація і управління якістю основних сільськогосподарських 

культур.. 

Тема 1 (Т1) Національна система стандартизації України; 

Тема 2 (Т2)  Міжнародне співробітництво зі стандартизації; 

Тема 3 (Т3) Теоретичне забезпечення стандартизації; 

Тема 4 (Т4) Метрологічне забезпечення  стандартизації; 

Тема 5 (Т5) Якість та контроль якості продукції рослинництва; 

Тема 6 (Т6)  Управління якістю праці та продукції в рослинництві; 

Тема 7 (Т7)  Сертифікація продукції і систем якості; 

Тема 8 (Т8)  Стандартизація провідних зернових культур; 

Тема 9 (Т9). Стандартизація технічних  культур; 

Модуль 2 (М 2) 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Правові питання стандартизації 

Тема 10 (Т10). Правові питання стандартизації; 

Тема 11 (Т11). Державне регулювання у сфері захисту рослин; 

Тема 12 (Т12). Державне управління у сфері карантину рослин. 

 

9.Теми лекцій 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форм

а 

заочн

а 

форм

а 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

1 
Т1 Національна система стандартизації України 1 

0,25 
Т2 Міжнародне співробітництво зі стандартизації 1 

2 
Т3 Теоретичне забезпечення стандартизації 1 

0,25 
Т4 Метрологічне забезпечення  стандартизації 1 

3 
Т5 Якість та контроль якості продукції рослинництва 1 

0,5 
Т6 Управління якістю праці та продукції в рослинництві 1 

4 Т7 Сертифікація продукції і систем якості 2 1 



5 Т8 Стандартизація провідних зернових культур 2 1 

6 Т9 Стандартизація провідних технічних культур 2 1 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2 

7 Т10 Правові питання стандартизації 2 1 

8 Т11 Державне регулювання у сфері захисту рослин 2 0,5 

9 Т12 Державне управління у сфері карантину рослин 2 0,5 

Разом: 18 6 

 

 

10. Теми практичних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1 

1 Т1 Терміни та визначення в галузі стандартизації 2 

1,5 

2 Т2 
Порядок розробки та прийняття міжнародних нормативних 

документів 
2 

3 Т3 Терміни та визначення в галузі оцінювання якості продукції 2 

4 

Т4 
Основні складові комплексної системи управління якістю 

продукції сільського господарства 
2 

Т5 
 Порядок проведення сертифікації продукції сільського 

господарства  

5 Т6 Товарна класифікація та вимоги до якості зернових культур 2 
1,5 

6 Т7 Товарна класифікація та вимоги до якості технічних культур 2 

7  Контрольна робота1 2  

Змістовий модуль 2 

8 Т8 Права і обов'язки посадових осіб у сфері захисту рослин  2 
1,5 

9 Т9 Порядок запровадження особливого режиму захисту рослин 2 

10 Т10 Права та обов’язки осіб щодо карантину рослин 2 1,5 

11  Контрольна робота 2. 2 - 

Разом за модуль 1: 22 6 

 

13. Самостійна робота 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

 Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1 

1 Т1 
Категорії та види національних нормативних документів 

України 
10 10 

2 Т2 Роботи зі стандартизації в межах Європейського Союзу та ІS0. 10 15 



Вибір та  застосування стандартів  ІS0  серій 9000 та 10000 

3 Т3 

Сутність систематизації загально технічних стандартів та 

штрихового кодування продукції як методу стандартизації. 

Основні ДСТУ, що визначають вибір і застосування 

штрихових кодів. 

10 15 

4 Т4 
Розвиток кваліметрії як науки. Рівень якості продукції і 

методи його визначення. Європейське і міжнародне 

співробітництво в галузі метрології. 

10 10 

5 Т5 

Збудники хвороб, які знижують товарні якості продуктових 

органів у різних видів сільськогосподарських рослин. 

Шкідники, які знижують товарні якості продуктових органів у 

різних сільськогосподарських рослин. 

10 15 

6 Т6 
Особливості управління якістю продукції в сільському 

господарстві. 
10 10 

7 Т7 Загальні відомості про світовий ринок сертифікації. 10 10 

8 Т8 
Європейські та міжнародні вимоги якості до зернових 

культур.   
10 10 

9 Т9 
Європейські та міжнародні вимоги якості до технічних  

культур.   
10 10 

 Змістовий модуль 2 

10 Т10 Правове регулювання відносин в галузі стандартизації. 6 9 

11 Т11 
Порядок проведення перевірок при здійсненні державного 

нагляду із захисту рослин та оформлення результатів.  
5 9 

12 Т12 
Проведення перевірок при здійсненні державного нагляду із 

карантину рослин та оформлення результатів.  
5 9 

Разом: 106 132 

 

14.Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у 

спеціалізованих лабораторіях кафедри технології зберігання та переробки продукції 

рослинництва. 

 

15.Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і 

сертифікація. Підручник – К.: Центр Навчальної літератури, 2006. – 264с. 

2. Г.І. Подпрятов та ін. основи стандартизації, управління якістю та сертифікації 

продукції рослинництва. – К.: Арістей, 2004. – 615с. 

3. Боженко Л.І., Гута О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та 

сертифікації продукції. -Львів: „Афіша", 2001. -172с. 

4. Койфман Ю.І. та інші. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем 

якості. Довідник - Львів-Київ. Видання ТК-93 „Управління якістю і забезпечення 

якості". 

5. Хілевич В.С. Основи стандартизации в сельском хозяйстве. - К.: Вища 

школа, 1989. 

6. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: 

Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, 



менеджменту і бізнесу, 2000, – 174с. 

7. Нормативні документи державної системи стандартизації. 

8. Нормативні документи зі стандартизації / за рекомендацією викладача. 

Додаткова  

1. Койфман Ю.І. та інші. Принципи, методи та досвід роботи у сфері 

забезпечення якості і сертифікації: система якості, правила сертифікації. Посібник. -

Львів-Київ, 1995 -348с. 

2. Личко Н.М. Основы стандартизации продукции растениеводства. - М.: 

Агропромиздат, 1988. -128с. 

3. Хилевич В.С. и др. Стандартизація и контроль качества продукции в сельском 

хозяйстве. -К.: Вища школа, 1987. 

4. Хілевич В.С. Скалецька Л. Ф. Стандартизація сільськогосподарської 

продукції. Практикум. -К.:, 1990. 

5. Нормативні документи на продукцію рослинництва. 

6. Бичківський Р.В. Управління якістю. Сертифікація : навч. посіб. / 

Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І. / Національний ун-т 

"Львівська політехніка". - К. : Школа, 2005. - 432 с. 

 


