
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: -ВБ 2.2; 

2. Назва: Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Кучерова А.В., 

старший викладач; 

9. Результати навчання: Вміння використовувати нормативні правові документи в своїй 

діяльності; здатність оцінювати якість ґрунтів з урахуванням комплексу показників; 

готовність управляти якістю ґрунтів відповідно до вимог технічних регламентів, стандартів, 

нормативних документів; 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна 

робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Рослинництво 

Агрохімія, Охорона земель. Стандартизацiя та управлiння якiстю продукцiї 

рослинництва; 

12. Зміст курсу: Концепція якості ґрунту. Комплексна оцінка якості ґрунтів. Нормативи 

якісного стану ґрунтів Система стандартизації. Категорії, види стандартів та іншої 

нормативно-технічної документації. Мета, задачі, принципи, види, форми, методи 

сертифікації сільськогосподарської продукції; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / 

Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула.- Вид 2-ге. - Львів: Львівська політехніка, 2004. - 

560c. 2. Булигін С.Ю. Оцінка і прогноз якості земель: Навч. посібник / С.Ю.Булигін, 

А.В.Барвінський, А.О.Ачасова, А.Б.Ачасов / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2008. – 237 с. 3. Чорний 

С.Г. Оцінка якості ґрунтів: навчальний посібник/С.Г.Чорний. – Миколаїв: МНАУ, 2018. – 233 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен, в кінці 4 семестру. 

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

В.о.завідувача кафедри                                            Т.М. Колесник,  

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: VB 2.2; 

2. Title: Soil quality, standardization and certification of crop production; 

3. Type: The normative; 

4. Higher education level: MSc (2
nd

 cycle) level; 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kucherova, A.V., 

Senior Lecturer. 

9. Results of studies: Ability to use the normative legal documents in their activities; the ability to 

assess the quality of agricultural products considering the biochemical indicators; readiness to manage 

the quality of crop production according to the requirements of technical regulations and standards. 

10. Forms of organizing classes: Lectures, practical lessons, students individual work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Soil Science, Plant Growing, 

Agro chemistry, Standardization and quality management of crop production; 

12. Course contents: Concept of soil quality. Comprehensive assessment of soil quality. Standards for 

the quality of soils Standardization system. Categories, types of standards and other normative and 

technical documentation. Purpose, tasks, principles, types, forms, methods of certification of agricultural 

products; 

13. Recommended educational editions: 1. Bychkivskyy R.V. Metrolohiya, standartyzatsiya, 

upravlinnya yakistyu i sertyfikatsiya: Pidruchnyk / R.V. Bychkivskyy, P.H. Stolyarchuk, P.R. 

Hamula.- Vyd 2-he. - Lviv: Lvivska politekhnika, 2004. - 560c. 2. Bulyhin S.YU. Otsinka i 

prohnoz yakosti zemel: Navch. posibnyk / S.YU.Bulyhin, A.V.Barvinskyy, A.O.Achasova, 

A.B.Achasov / Khark. nats. ahrar. un-t. – KH., 2008. – 237 s. 3. Chornyy S.H. Otsinka yakosti 

gruntiv: navchalnyy posibnyk/S.H.Chornyy. – Mykolayiv: MNAU, 2018. – 233 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 24 hours Lectures, 24 

hours practical work, 72 hours independent work. Together - 120 hours. Methods: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use 

of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test, at the end of the 4 th semester. 

Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Acting Head of the Soil Science, 

 Agrochemistry and Farming Department                  T. Kolesnyk, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


