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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
                                                                                                                        (назва) 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 0401 «Природничі науки» 
                                                    (шифр і назва) 

Напрям підготовки  6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування” 
 (шифр і назва) 

Спеціальність 6.040106 “Екологія та охорона навколишнього 

середовища” 
(шифр і назва) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________бакалавр________ 
                                      (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Вибіркова дисципліна професійної та практичної 

підготовки 

Загальна кількість годин  108 

Кількість кредитів ECTS  3 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) 
   (якщо є в робочому навчальному плані) 

____________________-____________________ 
(назва) 

Форма контролю Залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2015  

Семестр 6  

Лекційні заняття      13 год.  

Практичні, семінарські заняття  -  

Лабораторні заняття        26 год.  

Самостійна робота        69 год.  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

        3 год. 

        5 год. 

 

 

 

 

 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна має за мету оволодіння навчальними основами 

технологічних прийомів, що формують показники якості продукції рослинництва,  

формування навиків щодо моніторингу та застосування засобів хімізації у технологічних 

процесах отримання продукції рослинництва, збереженні та підвищенні родючості ґрунтів 

з урахуванням природних умов, ринку виробництва, застосування агрохімікатів з метою 

оптимізації живлення сільськогосподарських культур, підвищення продуктивності та 

отримання високоякісної продукції рослинництва. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Завданням дисципліни є формування у студента теоретичних знань і практичних 

навиків та прийомів оптимізації умов живлення шляхом використання агротехнічних 

прийомів та нових технологій з метою отримання високоякісної продукції.  Розвиток 

уміння аналізу технологій вирощування сільськогосподарських культур, застосування 

добрив і підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиннен  

знати: 

 стан і перспективи хімізації в Україні та в світі; 

 особливості живлення рослин та методи його регулювання; 

 властивості ґрунту у зв’язку із живленням рослин і застосуванням добрив; 

 методи хімічної меліорації ґрунтів; основні види мінеральних, органічних добрив, 

способи їх отримання, властивості і особливості використання, оптимальні умови 

зберігання і внесення; 

 роль добрив у сприянні попередження розвитку патогенної мікрофлори; 

 особливості сумісного використання добрив і засобів захисту рослин; 

 систему застосування добрив та агрохімсервісу; 

 вплив добрив на біосферу. 

вміти: 

 визначити рівень забезпеченості сільськогосподарських культур поживними 

речовинами та забезпечити оптимальні умови їх вирощування; 

 вміти розпізнавати добрива та забезпечити оптимальні умови для їх зберігання і 

транспортування;  

 вміти застосував ати добрива сумісно з засобами захисту рослин; 

 встановлювати норми та визначати форми і способи внесення добрив, визначити 

економічну та енергетичну ефективність їх застосування; 

 запобігати забрудненню біосфери у процесі використання добрив. 



 

3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

повного терміну денної (заочної )форм навчання 

 
№ 

п/

п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

л
ек

 

л
аб

 

ін
д

 

у
сь

о
го

 

л
ек

 

л
аб

 

ін
д

 

Змістовий модуль І. Властивості ґрунту в зв’язку із живленням рослин 

1 Вступ. Хімічний склад та живлення 

рослин.  

5 1 2 2     

2 Склад грунту. Вміст мінеральної та 

органічної речовини, значення у живленні 

рослин. 

5 1 2 2     

3 Поживний режим грунту, трансформація 

його сполук 

6 1 2 3     

4 Хімічна меліорація грунту 6 1 2 3     

 Разом за змістовним модулем 22 4 8 10     

Змістовий модуль ІІ. Добрива, їх класифікація та взаємодія з ґрунтом 

5 Класифікація добрив. Застосування 

мінеральних добрив як захід запобігання 

захворюванням с.-г. культур. 

13 1 2 10     

6 Азотні добрива, їх характеристика, 

властивості та застосування. 

16 2 4 10     

7 Фосфорні добрива, їх характеристика, 

властивості та застосування. 

15 1 4 10     

8 Калійні добрива, їх характеристика, 

властивості та застосування. 

16 2 4 10     

9 Комплексні добрива, мікродобрива, їх 

характеристика та застосування. 

Бактеріальні препарати.  

14 2 2 10     

10 Органічні добрива, характеристика, 

особливості використання. 

12 1 2 9     

 Разом за змістовним модулем 86 9 18 59     

 УСЬОГО ГОДИН 108 13 26 69     

 



 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

“Управління якістю сільськогосподарської продукції” 

 

№пп Тема К-ть 

годин 

Змістовний модуль І 

1 Методи аналізу рослинницької продукції. Відбір та 

підготовка проб. 
2 

2 Визначення вмісту та показників якості “сирої” 

клейковини зерна пшениці озимої. Визначення якості 

клейковини на приладі ІДК -1 

4 

3 Визначення вмісту сахарози оптичним методом. 4 

4 Визначення вмісту “сирого жиру” методом 

знежиреного залишку. 
4 

5 Визначення вітаміну С в овочевій продукції.  

Змістовний модуль ІІ 

6 Визначення каротину (провітаміну А) в моркві 

столові 
4 

7 Визначення загальної кислотності плодів і овочів 4 

8 Визначення технологічних і біохімічних показників 

якості картоплі 
4 

 



 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ 

ЗНАННЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1. Хімічні речовини в життєдіяльності організму людини та в біохімічних 

процесах. 

2. Біохімічний склад коренеплодів цукрових буряків. "Шкідливий" азот. Вплив 

умов вирощування та засобів хімізації на вміст "шкідливого" азоту. 

3. Обґрунтувати необхідність проведення пізнього позакореневого 

підживлення озимої пшениці, якщо вміст загального азоту в індикаторних 

листках на початку фази колосіння - 3,6% на суху речовину. 

4. Поняття якості сільськогосподарської продукції. Види якості продукції 

рослинництва. 

5. Природа потемніння бульб картоплі. Фактори, які впливають на 

потемніння бульб. 

6. Технологічні показники якості коренеплодів цукрових буряків. Розрахувати 

технологічний вихід цукру, якщо цукристість коренеплодів- 17%, 

доброякісність соку - 93%, коефіцієнт мелясоутворення - 2,0. 

7. Рослинні білки : вміст, властивості, харчова цінність. Поліпшення 

збалансованості білку. 

8. Використання засобів хімізації при вирощуванні кукурудзи на зелений корм 

та силос. Поліпшення кормової цінності зеленої маси кукурудзи. 

9. Обґрунтувати можливість одержання 300 ц/га врожаю картоплі на ясно-

бурих лісових ґрунтах Івано-Франківської області при використанні 

підстилкового гною. 

10. Вміст ліпідів і ліпоїдів у продукції рослинництва, їх біологічна роль. Хімічні 

константи жирів. Регулювання вмісту жирів . 

11. Використання азотних добрив та мікроелементних складів при вирощуванні 

сильних пшениць. 



 

12. 3. Дати обґрунтування технологічним показникам коренеплодів цукрових 

буряків при вирощуванні на сірих опідзолених ґрунтах Лісостепової зони 

(урожайність 500 ц/га). 

13. Вуглеводи сільськогосподарських культур:  вміст, біологічна роль. Шляхи 

регулювання вмісту вуглеводів у продукції рослинництва. 

14. Біохімічний склад зерна кукурудзи. Поліпшення якості зерна кукурудзи. 

15. Розрахувати кількість азотних добрив, які необхідно внести для одержання 

40 ц/га озимої пшениці на чорноземних грунтах північного Лісостепу. 

Обґрунтувати можливість одержання вмісту 14,0% білку у зерні озимої 

пшениці сорту Альбатрос одеський. 

16. Роль вітамінів у функціонуванні організму людини. Надходження вітамінів з 

рослинницької продукції. 

17. Біохімічні і технологічні показники якості пивоварного ячменю. Поліпшення 

технологічних показників пивоварного ячменю. 

18. Обґрунтувати можливість одержання зерна озимої пшениці сильних 

кондицій при вирощуванні на чорноземах типових 

19. Жиророзчинні вітаміни: фізіологічна роль для організму людини. Вміст у 

продукції рослинництва. Регулювання вмісту жиророзчинних вітамінів у 

рослинницькій продукції. 

20. Оптимізація мінерального живлення цукрових буряків. Підвищення 

цукристості коренеплодів. 

21. Встановити можливість одержання 30 ц/га ярого ячменю при вирощуванні 

на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Технологічні показники якості 

пивоварного ячменю. 

22. Водорозчинні вітаміни: фізіологічна роль для організму людини, вміст у 

сільськогосподарській продукції. 

23. Олійні культури. Біохімічний склад насіння соняшнику. Підвищення 

олійності соняшнику. 

24. Яким повинен бути вміст цукру у коренеплодах цукрових буряків, якщо 

доброякісність очищеного соку становить 92%, а вміст сухих речовин - 21,0 



 

%? Фактори підвищення цукристості коренеплодів. 

25. Зольні елементи у продукції рослинництва: біологічна роль в 

життєдіяльності організму, вміст у продукції рослинництва. 

26. Біохімічний склад бульб картоплі. Природа потемніння бульб. Вплив 

грунтово-кліматичних факторів та засобів хімізації на потемніння бульб. 

27. Встановити можливість одержання високобілкового зерна озимої пшениці 

сорту Лада одеська на чорноземах південних. 

28. Фізичні показники якості зерна озимої пшениці. 

29. Вплив грунтово-кліматичних умов, мінеральних, органічних та мікродобрив 

на одержання бульб картоплі високої якості. 

30. Дати обгрунтування можливості одержання 500 ц/га зеленої маси 

кукурудзи при вирощуванні в зоні Полісся. Використання мікроелементних 

складів. Вміст нітратів у зеленій масі кукурудзи. 

31. Біохімічні показники якості зерна озимої пшениці. 

32. Роль мікродобрив у одержанні продукції рослинництва високої якості. 

33. Встановити можливість одержання 40 ц/га озимої пшениці на дерново-

підзолистих ґрунтах Полісся (сорт Київська 7). Обґрунтувати, чи можна за 

даних умовах одержати зерно з вмістом білку 14%. 

34. Хлібопекарсько-технологічні властивості борошна озимої пшениці. Вплив 

добрив на хлібопекарсько-технологічні показники борошна. 

35. Виробництво цукру. Технологічні показники якості коренеплодів цукрових 

буряків. 

36. Обґрунтувати можливість одержання зерна озимого ячменю для потреб 

круп'яної промисловості при вирощуванні на дерново-підзолистих ґрунтах 

Полісся. 

37. Категорії пшениць за напрямком використання. Сильні пшениці. 

Одержання сильних пшениць. 

38. Хімічні властивості жирів. Роль макро- та мікроелементів у формуванні 

високо якісних олій. 

39. МВ-фактор. Розрахувати коефіцієнт мелясоутворення, якщо доброякісність 



 

соку -92%, вміст сахарози - 17,5%, технологічний вихід цукру - 12,1 % від 

маси коренеплодів. 

40. Вплив грунтово-кліматичних факторів на формування врожаю і якості зерна 

озимої пшениці. Фактор ЧВВВ. 

41. Поліпшення якості льнопродукції. 

42. Обґрунтувати можливість одержання 60 ц/га зерна кукурудзи на лучно-

чорноземних ґрунтах Лісостепу. Особливості білкового комплексу зерна 

кукурудзи. 

43. Використання мікроелементів з метою поліпшення якості продукції 

рослинництва. 

44. Умови формування високої продуктивності та якості цукрових буряків. 

45. Розрахувати вміст сахарози в партії цукрових буряків, якщо технологічний 

вихід цукру становить 12 %, коефіцієнт мелясоутворення - 3,0, 

доброякісність очищеного соку - 92 %
9
 

46. Використання азотних добрив для одержання стійких врожаїв 

сільськогосподарських культур. Оптимізація азотного живлення зернових 

культур. 

47. Поліпшення якості врожаю зернобобових культур. 

48. Обгрунтувати можливість одержання 25 ц/га насіння соняшнику на 

чорноземах південних (гібрид Кий). 

49. Оптимізація азотного живлення технічних культур. 

50. Поліпшення якості лучно-пасовищних трав при використанні добрив. 

51. Встановити можливість одержання 400 ц/га картоплі при використанні 

добрив (зона Полісся, сорт Повінь). Потемніння бульб картоплі. 

52. Мінеральні добрива і якість продукції рослинництва. 

53. Роль роздрібного внесення азотних добрив у підвищенні врожайності та 

якості зерна озимої пшениці. 

54. Технологічні якості коренеплодів цукрових буряків. Встановити можливість 

одержання високоякісної сировини для виробництва цукру при 

вирощуванні на темно-сірих ґрунтах Вінницької області. 



 

55. Використання органічних добрив з метою одержання біологічно 

повноцінної продукції рослинництва. 

56. Використання засобів хімізації при вирощуванні картоплі. Поліпшення 

якості бульб. 

57. Роль фактору ЧВВВ у весняно-літньому розвитку озимих культур. 

Встановити можливість одержання зерна озимої пшениці з вмістом 

білку 14,0 % при пізньому відновленні весняної вегетації ( Полтавська 

обл., сорт Коломак 5). 

58. Ґрунтова і рослинна діагностика. Використання результатів комплексної 

діагностики при вирощування озимої пшениці. 

59. Використання мікродобрив для одержання високоякісної продукції 

рослинництва. 

60. Біохімічні показники якості бульб картоплі. Вплив грунтово-кліматичних 

умов на якість бульб. 

61. Використання засобів хімізації для одержання високоякісної овочевої 

продукції. 

62. Хімічний склад коренеплодів цукрових буряків. Показники технологічних 

якостей коренеплодів. 

63. Вплив грунтово-кліматичних умов та попередників на хлібопекарські і 

технологічні показники борошна озимої пшениці. 

64. Формування якості зерна озимої пшениці в процесі онтогенезу. Роль пізніх 

позакореневих підживлень в одержанні високоякісного зерна озимої 

пшениці. 

65. Поліпшення якості зерна ячменю при вирощуванні для потреб пивоваріння. 

66. Визначити можливість одержання 20 ц/га гречки при вирощуванні на 

сірих опідзолених ґрунтах. 

67. Біохімічні і технологічні показники якості гречки. Використання засобів 

хімізації при вирощуванні культури. 

68. Вплив засобів хімізації на хлібопекарські і технологічні показники борошна 

озимої пшениці. 



 

69. Розрахувати вміст сахарози в партії цукрових буряків, якщо технологічний 

вихід цукру становить 12 %, коефіцієнт мелясоутворення - 2,5, 

доброякісність очищеного соку - 92,5 %? 

70. Біохімічні показники якості плодових і ягідних культур. Роль органічних, 

мінеральних добрив та мікродобрив у поліпшенні показників біохімічного 

складу плодово-ягідної продукції. 

71. Вплив грунтово-кліматичних умов на продуктивність і якість цукрових 

буряків. Фізіологічні основи підвищення цукристості коренеплодів. 

72. Встановити необхідність проведення пізнього позакореневого підживлення 

посівів озимої пшениці, якщо вміст загального азоту в індикаторних 

листках на VIII етапі органогенезу -3, 7% на суху речовину. Використання 

мікроелементів для одержання сильних пшениць. 

73. Використання продуктів переробки ячменю в народному господарстві. 

Вирощування ячменю для потреб круп'яної промисловості. 

74. Хімічні властивості жирів. Використання олій у харчовій промисловості та 

для технічних цілей. 

75. Розрахувати вміст сахарози в партії цукрових буряків, якщо технологічний 

вихід цукру становить 12,5 %, коефіцієнт мелясоутворення - 3,0, 

доброякісність очищеного соку - 94%^ 

76. Біохімічні і технологічні показники якості пивоварного ячменю. 

Вирощування високоякісного ячменю для потреб пивоварної 

промисловості. 

77. Біохімічні та технологічні показники цінних і сильних пшениць. 

78. Обґрунтувати можливість одержання врожаю озимого ячменю 40 ц/га при 

вирощуванні на дерново-підзолистих ґрунтах. Доцільність використання 

врожаю для потреб круп'яної промисловості. 

 



 

8.Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні 

 

9.Форми контролю знань 

Модулі, іспит 

 

Розподіл балів, які отримують студенти.  

Оцінювання студентів відбувається згідно положення «Про екзамени та заліки у 

НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол №6 
 

Національна 

оцінка 
Оцінка ЄКТС 

Визначення оцінки ЄКТС Рейтинг 

студента, 

бали 

Відмінно А 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 
90  100 

Добре 

В  

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 82  89 

С   

Добре – у загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 
74 – 81 

Задовільно 

D   
Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 64  73 

Е 
Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 60 – 63 

Незадовільно  

FX   

Незадовільно – потрібно 

працювати перед тим, як отримати 

залік (позитивну оцінку) 
35  59  

F   
Незадовільно – необхідна 

серйозна подальша робота 01  34  

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС  

(до 10 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи (до 70 балів)  

RДИС = RНР + RАТ. 
 

 



 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ВСТУП. Предмет і завдання курсу управління якістю продукції 

рослинництва. Значення предмету для сільськогосподарського виробництва як 

комплексу засобів управління виробництвом високоякісної продукції. Охорона 

навколишнього середовища і використання добрив. Поняття якості врожаю. 

Біологічна, технологічна, гігієнічна якість продукції. Основи раціонального 

харчування. Перспективи розвитку курсу управління якістю продукції 

рослинництва. Роль елементів живлення, основи раціонального харчування. 

Поняття про якість продукції та її види. Основні показники біологічної, 

біохімічної, технологічної якості продукції. 

Основи стандартизації в рослинництві. Види нормативно-технічної 

документації та ГОСТи на продукцію рослинництва. Організація контролю 

якості продукції. Державна система сертифікації та контролю якості продукції. 

Показники якості основних сільськогосподарських культур України.  

Вирощування високоякісної та біологічно повноцінної продукції рослинництва. 

Контроль та приймання продукції. Вплив грунтово-кліматичних умов, засобів 

хімізації, технологій вирощування та сортових особливостей на якість 

продукції рослинництва. 
Білки. Харчова цінність білків. Протеши і протеїди. Класифікація білків за 

розчинністю. Значення альбумінів і глобулінів у в поживній цінності білку. Роль 

проламінів і глютелінів в утворенні білково-клейковинного комплексу. Значення 

жирів і ліпоїдів для організму людини. Жирні кислоти. Окислення жирів. Роль в 

енергетичному обміні. Вуглеводи. Засвоєння вуглеводів організмом людини. Роль 

крохмалю і цукрів в життєдіяльності організму. 

Водорозчинні вітаміни. Вітамін С (аскорбінова кислота). Роль для організму 

людини. Джерела вітаміну. Шляхи зниження втрат вітаміну С в процесі 

приготування їжі. Вітамін В. Роль у вуглеводному обміні. Вітамін В2 

(рибофлавін). Значення в обміні речовин та джерела надходження в організм 

людини. Вітамін РР (нікотинова кислота). Вітамін Вз (пантотенова кислота). 

Вітамін В6 (піридоксин). Фізіологічна роль і джерела надходження. Вітамін В7 

(фолієва кислота) і вітамін В12 (ціаноко-баламін). Роль в процесах кровотворення. 

Ліповітаміни. Ретиноли, кальціфероли, токофероли, філлохінони. Значення для 

організму людини. Джерела надходження в організм. Потреба організму людини в 

мінеральних солях. Поєднання харчових речовин в раціоні. Раціональне 

харчування 

Виробництво зерна в Україні. Харчова цінність хлібо-булочних виробів. 

Вітаміни хліба. Фізичні показники якості зерна озимої пшениці. Натура, вага 1000 

зерен, скловидність, вирівненість, колір, запах зерна, зараженість шкідниками. 

Біохімічні показники якості і харчова цінність зерна. Вміст білку і “сирої” 

клейковини залежно від рівня мінерального живлення. Амінокислотний склад 



 

білкових фракцій зерна озимої пшениці. Зольність зерна. Технологічні показники 

якості зерна. Якість “сирої” клейковини. Міцна, нормальна, слабка клейковина. 

Хлібопекарські властивості борошна озимої пшениці. Газоутворююча і 

газовтримуюча здатність тіста. Сильна, цінна, слабка пшениця. Ґрунтові умови, 

температурний режим, вологість повітря, кількість опадів  якість зерна озимої 

пшениці. Коригування доз азотних добрив з урахуванням строків відновлення 

весняної вегетації. Роль сорту в одержанні врожаю високої якості. Використання 

результатів рослинної діагностики для встановлення   доцільності   проведення   

позакореневого   підживлення пшениці. Роздрібнене внесення азотних добрив. 

Роль пізніх підживлень азотом, мікроелементними складами. Вплив засобів 

хімізації на формування якості зерна озимої пшениці. Співвідношення між азотом 

і фосфором при вирощування озимої пшениці 

Ярий та озимий ячмінь. Хімічний склад зерна ячменю. Технологічні 

властивості зерна ячменю, що використовується для потреб круп'яної 

промисловості. Скловидність ячменю. Вимоги базисних та обмежувальних 

кондицій для пивоварного ячменю. Вплив засобів хімізації на якість зерна 

ячменю, що вирощується для круп'яної промисловості і на фураж. Вирощування 

пивоварного ячменю. 

Круп’яні культури. Біохімічні показники якості гречки і проса. 

Особливості складу білкових фракцій гречки. Поліпшення якісних показників 

гречки і проса при використанні органічних та мінеральних добрив. 

Використання зернобобових культур у народному господарстві. 
Показники якості зернобобових культур (горох, соя, чина, нут, квасоля). 

Біохімічний склад зернобобових культур. Білки зернобобових та їх біологічна 

цінність. Вплив мінеральних добрив та мікродобрив на поліпшення якості 

зернобобових культур. Інокуляція насіння зернобобових і якість зерна. 

Кукурудза. Використання кукурудзи як кормової, технічної та 

продовольчої культури. Біохімічний склад зерна кукурудзи. Фракційний та 

амінокислотний склад білку зерна кукурудзи. Вплив органічних добрив на якість 

зерна кукурудзи. Строки і способи внесення мінеральних добрив під кукурудзу. 

Роль мінеральних добрив та мікродобрив у поліпшенні якості зерна кукурудзи та 

підвищенні біологічної цінності білку 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Цукровий буряк. Виробництво цукру в Україні. Особливості мінерального 

живлення культури. Хімічний склад коренеплодів. Вимоги ДОСТа при заготівлі 

коренеплодів. Технологічні якості коренеплодів цукрових буряків. Технологія 

виробництва цукру. Поняття “шкідливого азоту”. Чистота нормального 

очищеного соку. МБ фактор. Розрахунок технологічного виходу цукру. Вплив 

грунтово-кліматичних умов на зміну показників якості коренеплодів. Фізіологічні 

основи підвищення цукристості коренеплодів. Вплив органічних добрив на 

формування врожаю і якості коренеплодів. Роль мінеральних добрив у 

поліпшенні технологічної якості цукрових буряків. Дози і співвідношення 

мінеральних добрив. Дози, строки і способи використання мікродобрив. Хімічна 



 

меліорація грунтів та технологічна якість коренеплодів. Зрошення та його вплив 

на показники якості цукрових буряків. 

Льон-довгунець. Показники якості льнопродукції. Міцність волокна. 

Довжина, тонина, м’якість, еластичність волокна, метричний номер. Вплив 

грунтово-кліматичних умов на якість льнопродукції. Використання мінеральних 

добрив та якість льнопродукції. Дози і співвідношення мінеральних добрив. 

Строки і способи внесення мінеральних добрив. 

Картопля. Біохімічні показники якості бульб картоплі. Вуглеводи картоплі. 

Глікоалкалоїди картоплі. Природа і причини потемніння бульб картоплі. Вплив 

грунтово-кліматичних умов на показники якості картоплі. Роль органічних добрив 

у підвищенні врожайності картоплі та якості бульб. Вплив мінеральних добрив та 

мікродобрив на поліпшення якості бульб картоплі. Вапнування. 

Соняшник. Біохімічний склад насіння соняшнику. Фізичні та хімічні 

властивості соняшникової олії. Кислотне число, йодне число, число омилення, 

перекисне число, ефірне, ацетильне, роданове число. Класи насіння соняшника в 

залежності від величини кислотного числа. Вплив грунтово-кліматичних умов на 

якість насіння соняшнику. Використання органічних та мінеральних добрив і 

якість насіння. Дози і співвідношення мінеральних добрив. Роль мікродобрив у 

поліпшенні якості насіння соняшнику. 

Плодоовочеві культури. Біохімічний склад та показники якості 

плодоовочевої продукції. Вплив грунтово-кліматичних умов на формуванню 

врожаю і якості плодоовочевої продукції. Вплив органічних та мінеральних 

добрив на показники якості плодів і овочів. Використання вермикомпостів при 

вирощуванні овочевої продукції. Роль вапнування в одержанні високоякісної 

плодоовочевої продукції. Мікроелементи. 

Кормові культури Показники якості кормових культур. Зольність. Вміст нітратів. 

Поліпшення якості кормових культур при використанні органічних, мінеральних 

добрив, мікродобрив. 
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БІЛЕТ № 1 
 

 

1. Основні завдання технології 

управління якістю продукції 

рослинництва. 

1 

Забезпечення відповідності умов 

вирощування рослин їх біологічним 

вимогам з метою отримання врожаю 

високої якості. 

2 
Забезпечення вимог споживачів до 

якості продукції рослинництва. 

3 
Адаптація технологій вирощування 

культур до умов місцевості. 

4 

 Оптимізація ресурсного забезпечення 

технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 
 

 

2. Які вимоги до поля встановлюються 

при вирощуванні картоплі придатної для 

отримання чіпсів. 

1 Відсутність нематод 

2 Високий рівень ґрунтових вод. 

3 Певні вимоги відсутні. 

4 
Відсутність ґрунтових шкідників і 

багаторічних бур’янів. 
 

 

3. Який оптимальний вміст фізичної 

глини має бути в ґрунті на якому 

вирощується картопля призначена для 

переробки. 

1 15-20% 

2 Менше 15% 

3 Більше0% 

4 Не має  значення 
 

 

 

4. Чому важкий грунт не є оптимальним 

для вирощування картоплі, що 

використовується для переробки. 

1 

В урожаї значна частина деформованих і 

не типових за формою бульб. Велика 

частка механічно пошкоджених бульб. 

2 
Не забезпечує оптимального водного 

режиму 

3 
Труднощі при посадці, догляду та 

збиранні 

4 
Виникають проблеми в азотному та 

калійному живленні 
 

 
5. Найкращим попередником під 

картоплю є: 

1 Озима пшениця 

2 Зернова кукурудза 

3 пар 

4 люцерна 
 

 

 

6. На дуже забур’янених ділянках 

багаторічними бур’янами, які 

відводяться під картоплю необхідно: 

1 
Провести оранку з наступною 

культивацією через місяць 

2 
Провести лущення стерні попередника 

один або два рази 

3 
Внести гербіциди суцільної дії після 

збирання попередника 

4 Приступити до обробітку ґрунту весною 
 

 
7. За основного удобрення картоплі на 

легких ґрунтах необхідно: 

1 

Відмовитись від внесення азоту восени, 

можливо застосовувати фосфоритне 

борошно в повній нормі, внести70-80% 

норми калійних добрив з низьким 

вмістом хлору 

2 

Відмовитись від внесення азоту і 

фосфору, а вносити калійні добрива не 

залежно від форми 

3 
Добрива вносили без обмеження згідно 

запланованої норми 

4 Не вносити лише рідкі види добрив 
 

 

8. За основного внесення добрив під 

картоплю на темно-сірих опідзолених 

ґрунтах необхідно їх вносити в 

кількості: 

1 Всі елементи -70-80% від норми 

2 
Всі елементи 100% згідно запланованої 

норми 



 

3 По 20 кг/га діючої речовини 

4 N-0-30, PK-70-80% від норми 
 

 

9.Чи можна замінити зяблеву оранку на 

плоско різний обробіток при 

вирощуванні картоплі: 

1 

Так але за умови плоско різного 

обробітку на глибину 30-35 см  на 

середніх за гранулометричним складом 

ґрунтах 

2 
Так, але за умови без гребеневого 

вирощування картоплі 

3 Ні за яких умов 

4 
Так, але за умови відсутності на полі 

багаторічних бур’янів: 
 

 
10. Необхідність проведення закриття 

вологи весною обумовлена: 

1 
Покращення водно-повітряного режиму 

грунту 

2 
Збереженням вологи в ранньовесняний 

період 

3 
Збереження вологи і впливом на якість 

збирання картоплі 

4 

Можливістю прискорення посадки 

картоплі через краще прогрівання 

грунту 

 

Питання 1. Описати особливості 

позакореневих підживлень картоплі 

 

Питання 2. Охарактеризувати фізичні 

показники якості зерна пшениці 
 



 

 


