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Урок 29 

Тема: Контроль якості продукції. Управління якістю. 

 

Технічний контроль якості є основою будь-якого способу управління якості як в 
Україні, так і за кордоном. 

Технічний контроль – це перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим 
технічним вимогам. 

Організація контролю якості – це система технічних та адміністративних заходів, 
спрямованих на забезпечення виробництва продукції, яка б повністю відповідала 
вимогам нормативних документів. 

Під контролем якості розуміють перевірку відповідності кількісних або якісних 
характеристик продукції чи процесу, від якого залежить якість продукції, 
встановленим технічним вимогам. 

Суть контролю полягає в одержанні інформації про стан об'єкта контролю і 
порівнянні одержаних результатів зі встановленими вимогами, зафіксованими у 
кресленнях, стандартах, договорах на поставку, документах. 

Контроль – діяльність, яка складається з вимірювань, експертизи, випробувань чи 
оцінювання однієї або декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і 
порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, 
чи досягнуто відповідність для кожної з цих характеристик. 



 

 

Планування якості – діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, до 
застосування елементів системи якості. 

Планування якості охоплює: 



 а) планування якості продукції: ідентифікація, класифікація й оцінювання 
характеристик якості, а також установлення цілей, вимог до якості та 
штрафних санкцій; 

 б) планування управлінської і виконавчої діяльності: підготування до 
застосування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і складання 
календарного графіка; 

 в) підготування програми якості та вироблення заходів щодо поліпшення 
якості. 

До функцій контролю безпосередньо належить метрологічне забезпечення 
виробництва, яке дає змогу здійснювати розробку, перевірку і правильну 
експлуатацію засобів вимірювань, електричних, комп'ютерних пристроїв і контроль їх 
стану. 

Управління якістю продукції може забезпечуватися двома методами: шляхом 
розбракування виробів і шляхом підвищення технологічної точності. Здавна методи 
контролю зводилися, зазвичай, до аналізу браку шляхом суцільної перевірки виробів 
на виході. 

 

Питання для контролю: 

1. опишіть види контролю продукції 
2. опишіть методи контролю\ 

 

Урок 30 

Тема: Дефекти продукції. Умови зберігання продукції. 
Мета: навчитися визначати дефекти продукції, виховувати інтерес до професій регіону 

Матеріал уроку: 

В процесі оцінки якості продовольчих товарів, як правило, виявляються 
дефекти, які різняться за значенням, виду та походженню. 

Дефект – це відсутність однієї або кількох характеристик якості. Дефекти 
можуть бути явні і сховані. 

Явними називають дефекти, для виявлення яких у нормативній 
документації передбачені відповідні правила, методи і засоби. Наприклад, 
пліснявіння батону хліба, ковбаси, головки сиру, пожовтіння соленої риби 

тощо. 

Схованими називаються дефекти, для виявлення яких у нормативній 

документації не передбачені відповідні правила, методи і засоби. Прикладом 
може бути накопичення токсину ботулізму у консервах при зберіганні 

внаслідок розвитку спор палички ботулінусу. Харчові продукти з великою 
концентрацією токсинів ботулінусу зовнішнє можуть нічим не відрізняються 
від доброякісних продуктів харчування. 



За ступенем значущості дефекти можуть бути критичними, значущими і 

малозначущими, а по можливості їх усунення, на такі які можна усунуть і і 
такі, які усунути неможливо. 

Критичними називають дефекти, при наявності яких використання 
продукції за призначенням практично неможливо. Наприклад, бомбаж 

консервів, псування курячих яєць тощо. 

Значущими називають дефекти, які суттєво впливають на використання 
продукції за призначенням або її зберігання, але не є критичними. 

Наприклад, великі тріщини на хлібі, який реалізується у торгівельній мережі, 
є недопустимим, але з ними хліб може бути використаний для інших 

харчових цілей. 

Незначущими називаються дефекти, які суттєво не впливають на 

використання продукції по призначенню і її зберігання. Наприклад, слабке 
відчуття гіркоти у сметані, кисломолочному сирі тощо. 

Усуваємими називаються дефекти, усунення яких технічно можливе і 

економічно доцільно. Наприклад, видалення пожовтілого шару з поверхні 
вершкового масла при підготовці його до продажу, усунення незначного 

нальоту плісняви з поверхні напівкопчених ковбас тощо. 

Неусуваємими називаються дефекти, які технічно видалити неможливо 

або економічно недоцільно. Наприклад, течі у молочних пакетах, бій скляної 
тари тощо. 

Розрізняють також різні види браку продукції. Браком називається 

продукція, яку недопустимо передавати споживачам у зв’язку з наявністю 
дефектів. Наприклад, забруднений або пророслий качан капусти. Такі 

качани капусти вважаються бракованими. 

У першому випадку качан капусти можливо зачистити і передати 
споживачу, тобто можна усунути дефект, який є причиною бракування 

продукції. Такий брак називається виправним. У другому випадку усунути 
дефект неможливо і тому продукт називається невиправним. 

Причини виникнення дефектів продовольчих товарів можуть бути різні. Це 
може бути і неякісна сировина, і порушення технології виробництва, умов 

транспортування, зберігання і реалізації товару. Для свіжої плодоовочевої 
продукції причиною виникнення дефектів можуть бути фізіологічні і 
мікробіологічні захворювання, на виникнення яких можуть впливати 

біологічні особливості сорту, агротехнічні і кліматичні умови вирощування, 
обробка плодів і овочів після збирання, транспортування і зберігання. 

Питання для контролю: 

1. Що дозволяє спеціалісту встановити дефекти під час приймання товарів? 

2. В чому полягає практичне значення виявлення дефектів товарів? 



 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


