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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Вступ до фаху та виробниче навчання 
2. Вища математика  
3. Інформатика та обчислювальна техніка 
4. Матеріалознавство швейних виробів 
5. Технологія швейного виробництва 
6. Основи конструювання виробів 
7. Конфекціонування 
8. Обладнання для виготовлення виробів 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Проектування швейних підприємств 
2. Концепції сучасного проектування виробів 
3. Автоматизація процесів швейного виробництва 
4. Інноваційні технології в галузі 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Вимоги Стандартів ДСТУ ISO серії 9000, ДСТУ I SO 9001-2008, ІSO 1400. 
 2. Поняття якості продукції та показники якості продукції.. 
3. Параметри якості виробів та технологічних процесів швейного виробництва   
3.Методи контролю якості продукції в умовах індивідуального та масового вироб-
ництва на різних стадіях життєвого циклу. 
4.Тенденції розвитку управління  якістю в галузі. 
 
Вміти: 

1. Визначати вимоги Стандартів та напрямки їх впровадження 
2.Здійснювати  порівняльний аналіз різних систем якості з метою їх подальшого 
застосування 
3. Визначати показники якості виконання робіт на кожній стадії життєвого циклу . 
4. Складати систему управління якістю в умовах індивідуального та масового ви-
робництва швейних виробів. 
5. Застосовувати нормативно-технічну документацію для оцінки якості технологі-
чного процесу виготовлення швейних виробів на різних стадіях життєвого циклу. 
6.Пропонувати методи поліпшення якості, психологічного клімату та стимулю-
вання праці для підприємства індивідуального та масового виготовлення одягу. 
 

Володіти: 
1. Методикою вибору методів контролю якості продукції на різних стадіях життє-
вого циклу. 
2. Методикою визначення показників якості на стадії проектування одягу 
3. Методикою визначення показників якості швейних виробів в умовах індивіду-
ального та масового виробництва одягу.. 
4. Методикою визначення показників якості роботи ательє. 

 



3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
• Основні поняття та аспекти якості  
• Етапи розвитку систем управління якістю.  
• Стандарти - нормативна база управління якістю   
• Процеси системи управління якістю продукції на стадіях життєвого циклу 

продукції.  
 

Модуль 2 
• Системи управління якістю послуг. 
• Методи планування та оцінювання рівня якості продукції та праці  
• Концепція всебічної системи управління якістю. Персонал в системі управлін-

ня якістю 
• Створення систем якості. Аудит в сфері якості в Україні 
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