
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Код: 2.1.1.2 

2. Назва: «Контроль та управління якістю продукції» ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),                                    
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 семестр; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Житковський Вадим 
Володимирович, к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати  основні принципи, 
методологію управління якістю продукції та її забезпечення на підприємствах будівельної індустрії; 
систему єдиних нормативних вимог до продукції, що виготовляється та державного контролю за їх 
дотриманням; способи організації технічного контролю на підприємствах; функції і завдання 
контролюючих органів; методи здійснення контролю виробництва різних видів будівельних 
матеріалів і виробів. Вміти працювати з нормативно-технічною літературою в у сфері встановлення 
вимог до продукції, їх дотримання та методів здійснення контролю;  розробляти вимоги і норми в 
галузі  проектування та виробництва продукції;  розробляти науково-обгрунтовані методи управління 
якістю продукції;  проводити вимірювання контрольованих показників згідно нормативів та 
формувати систему даних і відповідну робочу документацію. 
10. Форми організації занять: лекційні  заняття, самостійна робота, практичні заняття, контрольні 
заходи, виконання курсової роботи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: будівельне матеріалознавство, 

метрологія та стандартизація, сучасні методи випробувань та контролю якості будівельних 

матеріалів;       
12. Зміст курсу:  

- Якість як об’єкт управління.  
� Якість – економічна категорія і об’єкт управління. 
� Методологія управління якістю.  
� Сертифікація продукції і систем якості.  
� Організація технічного контролю на підприємствах будіндустрії.  

- Контроль при виробництві будівельних матеріалів і виробів.  
� Вхідний контроль на підприємствах будіндустрії.  
� Контроль якості при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів.  
� Контроль якості при виробництві в’яжучих матеріалів.  
� Контроль в процесі виготовлення керамічних виробів.  
� Контроль в процесі виготовлення теплоізоляційних, покрівельних виробів та сухих 

сумішей 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: 
Підручник.-К.:ЦНЛ, 2006.-360 с. 

2. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.- К.: Євр.універс 
фін., 2000.-174 с. 

3. Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю: Навч.посібник.-К.:ЦНЛ, 2003.-
340 с. 

4. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. 
Проектування їх складів: навчальний посібник. — К.: Основа, 2014. — 304 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Виконання 
курсової роботи 
Методи: лекції, елементи проблемної лекції, вирішення проблемних завдань, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів,  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 
    Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання задач, виконання 
індивідуальних завдань. 

                            
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Л.Й.Дворкін д.т.н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.1.2 
2. Title: "Control and quality control of products"; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: II (master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 
6. Semester when studying discipline: 9 semester; 
7. Number of established ECTS credits: 4; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zhitkovsky Vadim 

Vladimirovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of 
Building Products and Materials Science 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must know the basic principles, 
methodology of product quality management and its provision at the construction industry enterprises; 

a system of uniform regulatory requirements for manufactured products and state control over their 
compliance; ways of organizing technical control at enterprises; functions and tasks of the controlling 
bodies; methods of controlling the production of various types of building materials and products. Be able to 
work with normative and technical literature in the field of setting requirements for products, their 
compliance and methods of control; to develop requirements and norms in the field of design and 
production; to develop scientifically-based methods of quality management of products; to measure 
measured indicators in accordance with norms and to form a data system and corresponding working 
documentation. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, control measures, 
course work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: building material science, 
metrology and standardization, modern methods of testing and quality control of building materials; 

12. Course contents: 
– Quality as an object of management. 
– Quality - an economic category and object of management. 
– Quality management methodology. 
– Certification of products and quality systems. 
– Organization of technical control at the enterprises of the construction industry. 
– Control in the production of building materials and products. 
– Incoming control at the enterprises of the building industry. 
– Quality control in the manufacture of concrete and reinforced concrete products. 
– Quality control in the production of astringent materials. 
– Control in the manufacture of ceramic products. 
– Control in the process of manufacturing heat-insulating, roofing products and dry mixtures 

13. Recommended educational editions: 
1. Sarancha G.A. Metrology, Standardization, Conformity, Accreditation and Quality Management: 

Tutorial.-K .: CNL, 2006.-360 p. 
2. Shapoval M.I. Fundamentals of Standardization, Quality Management and Certification. - K .: 

Evr.universy fin., 2000.-174 p. 
3. Zakhozhay VB Statistical Quality Assurance Management: Teaching Manual. -K .: TsNL, 2003.-

340 p. 
4. Dvorkin L. Y., Gots V. I., Dvorkin O. L. Testing of concrete and building solutions. Designing 

their syllables: tutorial. - K .: Basis, 2014. - 304 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 20 hours. practical classes, 80 hours. independent work. Together - 120 years. 

Execution of course work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: lectures, elements of problem lecture, problem solving, individual tasks, use of multimedia 
tools, 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
  Final control: the end of the 9th semester. 
    Current control (100 points): testing, questioning, solving tasks, performing individual tasks. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of the Department                                            Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


