
Дисципліна Основи товарознавства продукції рослинництва 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних 

курсів – «Технологія зберігання та переробки продукції 

рослинництва», «Стандартизація та управління якістю продукції 

рослинництва» «Рослинництво»  та інші. 
Що буде вивчатися Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця у розумінні товарознавчих особливостей. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Оволодіння теоретичних і базових знань, засвоєння основних 

положень та підходів щодо засад товарознавства та споживчих 

властивостей товарів споживчого та виробничо-технічного 

призначення, що зумовлюють їх споживчу цінність і здатність 

задовольняти потреби споживача. 
Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

ПРН 4. Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні 

досягнення у галузі агрономії. 

ПРН 5. Проводити літературний пошук українською та іноземною 

мовами та аналізувати отриману інформацію. 

ПРН 6. Демонструвати знання й розуміння фундаментальних 

дисциплін в обсязі, необхідному для володіння відповідними 

навичками в галузі агрономії. 

ПРН 7. Демонструвати знання і розуміння принципів 

фізіологічних процесів рослин в обсязі, необхідному для освоєння 

фундаментальних та професійних дисциплін. 

ПРН 8. Володіти статистичними методами опрацювання даних в 

агрономії. 

ПРН 9. Володіти на операційному рівні методами спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації, а також культивування об’єктів 

і підтримання стабільності агроценозів із збереженням 

природного різноманіття. 

ПРН 14. Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси 

Вирощування сільськогосподарської продукції відповідно до 

чинних вимог. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

СК 3. Здатність використовувати на практиці основні біологічні і 

агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язаних з 

плодовими, овочевими рослинами і виноградом. 

СК 4. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних 

процесів плодових, овочевих рослин і винограду для розв’язання 

виробничих технологічних задач, у т.ч. для їх зберігання і 

переробки. 

СК 5. Здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати 

теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у 

галузі садівництва та виноградарства. 

СК 8. Здатність використовувати факти і досвід новітніх сучасних 

досягнень у садівництві і виноградарстві. 

СК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
Інформаційне 

забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, навчально-методичні посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних (семінарських) 



занять та самостійної роботи студентів 

Форма проведення 

занять 
Лекційні, практичні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 


