
ЯСС - «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» 

Кваліфікація: спеціаліст, магістр 

 

Проблема якості актуальна для всіх 
товарів і послуг, і її значимість зростає у міру 

переходу до ринкової економіки з її жорстким 

конкурентним середовищем. У розвинених 

країнах реалізуються програми підвищення 
якості та конкурентоспроможності продукції.  

Велика увага звертається на вироблення 

показників, що визначають здатність 
підприємств працювати якісно і виробляти 

якісну продукцію. Успішно працюючі підприємства мають системи якості, 

підтверджені сертифікатами. Ці сертифікати є в своєму роді візитними 

картками підприємств і виступають вирішальним аргументом при укладанні 
міжнародних контрактів на поставку продукції. 

Кафедра Обладнання переробних технологічних комплексів (ОПТК)  

проводить професійну підготовку кваліфікованих спеціалістів та магістрів у 
названих галузях. Вона є єдиною в регіоні, що готує фахівців для потреб 

територіальних органів і науково-дослідних структур  Держспоживстандарту 

України, служб і органів стандартизації, метрології і сертифікації на 

підприємствах і в організаціях багатьох галузей, включаючи банківські і 
комерційні структури, служби митного контролю, тощо.  

Випускники кафедри підготовлені для науково-дослідної діяльності в 

галузі розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості 
продукції, її стандартизації і сертифікації; виробничої діяльності на 

приладобудівних і інших підприємствах; адміністративної та контрольно-

інспекційної діяльності в державних установах; педагогічної діяльності в 

сфері якості, стандартизації і сертифікації в навчальних закладах вищої 
освіти; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що 

займаються питаннями контролю та забезпечення якості. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Одержати повну вищу освіту за фахом «Якість, стандартизація й 

сертифікація» можуть бакалаври будь-якого напрямку підготовки, а також 

спеціалісти й магістри, що вже мають повну вищу освіту.  
Тривалість форми навчання:  

- денна становить для спеціалістів 1 рік, магістрів - 1,5 роки; 

- заочна становить для спеціалістів 1,5 роки, магістрів - 1,5 роки;  

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Диплом ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" за 
спеціальністю "ЯСС" дозволяє випускникам займати широке коло посад: 

спеціаліста з якості, інженера з якості, співробітника відділу управління 



якості, відділу валідації, відділу технічного контролю, метрологічної служби, 

фахівця із стандартизації та сертифікації, внутрішнього аудитора і т.д. 

Випускники освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» або 

«магістр» підготовлені до професійної діяльності й виконанню роботи 
відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003-2010 на посадах: 

фахівець зі стандартизації, сертифікації і якості; інженер із стандартизації і 

якості; інженер по стандартизації, інженер із стандартизації, сертифікації, 

якості, науковий співробітник з стандартизації, сертифікації, якості.  
Магістр додатково підготовлено вирішувати професійні завдання 

інноваційного характеру, пов'язані з поліпшенням, оптимізацією й 

підвищенням ефективності системи керування якістю. 
Випускники, які отримують диплом за спеціальністю "Якість, 

стандартизація і сертифікація", це - затребувані фахівці, здатні вирішувати 

проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати 

створення, підготовку до сертифікації та розвиток систем управління якості 
на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 

9000. 

Перелік професійно-орієнтовних дисциплін: 

- Менеджмент якості та елементи систем управління якістю; 

- Метрологічне забезпечення якості; 

- Сертифікація продукції,послуг; 

- Системи управління якістю; 

- Стандартизація виробів та технологічних процесів та ін.. 

- Навчання студентів здійснюється за рахунок держбюджету, 
фізичних і юридичних осіб. 

 
З усіх питань звертайтеся за адресою: 

 

Державний вищій навчальний заклад «Донецький національний 
технічний університет 

м.Красноармійськ. пл. Шибанкова 2 

 

або за телефоном: 
 

050-045-40-64 

095-226-50-41 

 
 

Знання, дають впевненість у завтрашньому дні та життєвий 

старт! 
 


