
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Силабус дисципліни 

“ СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ЗАХИСТІ РОСЛИН” 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра технології 

зберігання та переробки 

продукції рослинництва 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма – «Захист і карантин 

рослин» 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 3 р.н., 6-й семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Деребон Ігор Юрійович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

tzppr/m-sklad-tzppr/derebon-igor-yurijovich 

Контактна інформація 0669828509, derebon66@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=206 

Консультації 
Онлайн консультація черезViber щочетверга з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Навчальну дисципліну «Стандартизація у захисті рослин» введено до навчальних 

планів тому, що вона є однією із спеціальних навчальних дисциплін у підготовці фахівців 

спеціальності "Захист і карантин рослин". Курс є важливим у комплексі технологічних 

дисциплін, які вивчає спеціаліст з рівнем фахової підготовки бакалавр. 

Вивчення дисципліни є актуальним, так як майбутній фахівець захисту і карантину 

рослин має бути ознайомлений з національною базою даних зі стандартизації та 

управління якістю рослинницької продукції, володіти основами міжнародної 

стандартизації такої продукції та знати особливості застосування засобів захисту рослин з 

врахуванням екологічної безпеки. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Навчальну дисципліну «Стандартизація у захисті рослин» введено до навчальних 

планів тому, що вона є однією із спеціальних навчальних дисциплін у підготовці фахівців 

спеціальності "Захист і карантин рослин". Курс є важливим у комплексі технологічних 

дисциплін, які вивчає спеціаліст з рівнем фахової підготовки бакалаврів. Основною метою 

вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів основних вимог до якості продукції, 

викладені у вигляді державних нормативних документів, теорію і практику визначення 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-tzppr/m-sklad-tzppr/derebon-igor-yurijovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-tzppr/m-sklad-tzppr/derebon-igor-yurijovich


стандартних показників якості рослинницької продукції та управління якістю в умовах 

підприємств будь-якої форми власності. Завдання вивчення дисципліни: формування у 

студентів знань про систему стандартизації в Україні, стан її гармонізації з міжнародними 

стандартами та компетентності стосовно поділу продукції рослинництва на різні категорії 

по якості з врахуванням екологічної безпеки. 

Компетенції, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності.   

СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах 

сільськогосподарського та іншого призначення 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього  150 150 
 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни  для стаціонару – очний, для студентів заочної 

форми навчання за бажанням студентів формат дисципліни може бути з елементами 

дистанційного навчання через систему Moodle за посиланням з п.2. силабусу. 

Вид контролю: залік. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Вступ. Національна система стандартизації України 8 
18 

2 Т2 Міжнародне співробітництво зі стандартизації 10 

3 Т3 Теоретичне забезпечення стандартизації 12 
24 

4 Т4 Метрологічне забезпечення  стандартизації 12 

5 Т5 Якість та контроль якості продукції рослинництва 12 
24 

6 Т6 Управління якістю праці та продукції в рослинництві 12 

7 Т7 Сертифікація продукції і систем якості 14 
28 

8 Т8 Стандартизація провідних зернових культур 14 

9 Т9 Стандартизація технічних  культур 14 
28 

10 Т10 Правові та економічні аспекти стандартизації та захисту рослин 14 

11 Т11 Державне регулювання у сфері захисту рослин 14 
28 

12 Т12 Державне управління у сфері карантину рослин 14 

Разом: 150 150 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/залік – 60/40 

ДЕТАЛІЗУЙТЕ 

СИСТЕМУ 

ОЦІНЮВАННЯ (вага 

кожної активності 

здобувача вищої 

освіти) 

НАПРИКЛАД: 

Лекції 1,0 бали, 

Практичні – 1,5 бали 

за 1 заняття і т.д. 

 

Вид заняття 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Модуль 1 

кількість 

одиниць 

максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,5 24 12,0 

Лабораторні 

роботи 
0,5 28 14,0 

Самостійна робота 0,22 98 22,0 

Модульна 
контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Разом: – 60 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та 

компетентностей студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у 

формі тестування на ПК. 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, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента і 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 24. 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. 

Критерії оцінювання 

Для оцінювання залікових робіт здобувачів вищої освіти 

використовуються такі критерії: 

– 90–100 балів – оцінка «відмінно» ставиться за глибоке 

засвоєння програмного матеріалу, опрацювання 

рекомендованої літератури, вміння використовувати набуті 

знання для виконання конкретних практичних завдань, 

розв’язання ситуацій. Відповіді на питання білету мають бути 



вірними та повними, оформлення відповідей – акуратним, 

логічним та послідовним. Припускаються незначні випадкові 

погрішності, які суттєво не впливають на повноту та 

змістовність відповіді. 

– 75–89 балів – оцінка «добре» ставиться за повне засвоєння 

програмного матеріалу та наявне вміння орієнтуватися в 

ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання 

практичних задач. 

Оцінка «добре» ставиться за умови виконання всіх вимог, які 

передбачено для оцінки «відмінно», при наявності незначних 

помилок. 

Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

– 60–74 балів – оцінка «задовільно» ставиться за часткове, 

неповне засвоєння програмного матеріалу та недостатнє 

вміння у розв’язанні практичних задач. Оцінка «задовільно» 

ставиться за умови, якщо завдання в основному виконане та 

мету завдання досягнуто, а здобувач вищої освіти у відповіді 

продемонстрував розуміння основних положень матеріалу з 

навчальної дисципліни. 

Здобувач вищої освіти має право складати підсумковий залік 

під час екзаменаційної сесії для якої він допускається, якщо за 

виконання всіх контрольних заходів, передбачених протягом 

семестру, здобувач вищої освіти набирає 36 і більше балів. У 

цьому випадку оцінка за залік складається із суми балів, 

отриманих протягом семестру, (бали не переводяться в 100 

бальну шкалу оцінювання ЕСТS) і балів, отриманих під час 

складання заліку. При цьому здобувач вищої освіти може 

отримати на заліку до 40 балів. Якщо кількість балів менше 24 

балів, то здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку. 

Кількість балів за кожну активність здобувача вищої освіти становить 0,4 бали за 1 

годину, а тому за стовідсоткового відвідування, лекцій, практичних та за виконання 

самостійної роботи здобувач отримує 60 балів. 

Залік оцінюється у 40 балів, 30 балів та 20 балів (відмінно, добре та задовільно. 

6. Результати навчання 
РН 05. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

РН 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину рослин та 

оперативно реагувати на зміни в законодавстві.  

РН 14. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній 

діяльності.  

7. Пререквізити 
Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійна робота, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу та мають 

бути виконані згідно індивідуального завдання виданого викладачем Політика щодо 

відвідування: відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 



хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 

формі за погодженням із деканом факультету. 

Бакалавр повинен дотримуватися академічної доброчесності, виявляти 

ініціативність дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися з викладачем, а 

при нерозв'язності конфлікту доводитися до відділу аспірантури 

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І., Мацейко Л.М., Рожко В.І. Основи 

стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва: Посібник. – 

К.: Вид-во Арістей. – 2–е видання перероб. і допов. – 2006. – 620 с. 

2. Савчук Н.Т., Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Нинько П.І., Гунько С.М. 

Войцехівський В.І. Технохімічний контроль продукції рослинництва: Навчальний 

посібник. - К.: Вид-во Арістей, 2005. 256 с. 

3. Технохімічний контроль продукції рослинництва/ Н.Т. Савчук, Г.І. Подпрятов, 

Л.Ф. Скалецька, П.І. Нинько, С.М. Гунько, В.І. Войцехівський:// Навчальний посібник. - 

К.: Вид-во Арістей, 2005. - 256 с. 

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

сертифікація. Підручник . Київ : Центр Навчальної літератури, 2006. 264с. 

5. Подпрятов та ін. Г.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації 

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

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

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

7. Койфман Ю.І. та інші. Міжнародна стандартизація та сертифікація системякості. 

Довідник-Львів-Київ. Видання ТК-93 „Управління якістю і забезпеченняякості". 

8. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва: Підручник / 

М.М. Городній, С.Д. Мельничук, О.М. Гончар та інші./ За ред. М.М. Городнього. – К.: 

Арістей, 2006. – 486с. 

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

Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І. / Національний ун-т "Львівська політехніка". 

Київ : Школа, 2005. 432с. 

10. Стандарти на всі види ї продукції рослинництва та методи оцінки їх якості. 

11. Основні положення законодавства України в галузі захисту і карантину рослин 

 


