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РЕФЕРАТ 

Карась Светланы Николаевны 

Тема: Документационное обеспечение процесса контроля качества 

продукции в ОАО «Минский тракторный завод».  

Ключевые слова: контроль качества, промышленное предприятие, 

управление качеством, документирование, анализ документов, 

совершенствование работы, документационное обеспечение управления.  

Актуальность. Тема дипломной работы актуальна для Беларуси, так как 

качество продукции в нашей стране на протяжении многих лет было значительно 

ниже, чем в других развитых странах. В данной ситуации необходимо 

разработать мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции и 

снижению количества продукции с дефектом. 

Цель дипломной работы усовершенствовать документационное 

обеспечение процесса контроля качества продукции в ОАО «Минский 

тракторный завод». 

Основные положения, выносимые на защиту. В ОАО «Минский 

тракторный завод» создаются документы, фиксирующие качество продукции, 

однако, в процессе создания и жизни документов нет системности, после 

устранения выявленного дефекта случается утеря документа. Систематизация 

данных документов позволила бы обеспечить создание упорядоченной системы 

документации.  

Для того, чтобы поднять уровень документационного обеспечения 

управления контролем качества продукции в ОАО «Минский тракторный 

завод», предлагается: 

 упорядочить движение и хранение документов для контроля качества 

продукции путём разработки схемы движения данных документов и выделения 

определённого места для их хранения, систематизации по видам брака с целью 

обеспечения эффективного поиска;  

приказом назначить лицо, ответственное за состоянием документов для 

контроля качества продукции,  

внедрить электронный документооборот по управлению документами 

СМК. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы — 64 страниц. Из них: список 

источников и литературы — 62 наименования, реферат на русском, белорусском 

и английском языках – 3, приложения — 2 страниц. 
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РЭФЕРАТ 

Карась Святланы Мікалаеўны 

Тэма: Дакументацыйнае забеспячэнне працэсу кантролю якасці прадукцыі 

ў ААТ «Мінскі трактарны завод». 

Ключавыя словы: кантроль якасці, прамысловае прадпрыемства, 

кіраванне якасцю, дакументаванне, аналіз дакументаў, удасканаленне работы, 

дакументацыйнае забеспячэнне кіравання. 

Актуальнасць. Тэма дыпломнай працы актуальная для Беларусі, так як 

якасць прадукцыі ў нашай краіне на працягу многіх гадоў было значна ніжэй, 

чым у іншых развітых краінах. У дадзенай сітуацыі неабходна распрацаваць 

мерапрыемствы па павышэнню якасці выпускаемай прадукцыі і зніжэння 

колькасці прадукцыі з дэфектам. 

Мэта дыпломнай працы – удасканаліць дакументацыйнае забеспячэнне 

працэсу кантролю якасці прадукцыі ў ААТ «Мінскі трактарны завод». 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. У ААТ «Мінскі 

трактарны завод» ствараюцца дакументы, якія фіксуюць якасць прадукцыі, 

аднак, у працэсе стварэння і жыцця документаў няма сістэмнасці, пасля 

ліквідацыі выяўленага дэфекту здараецца згуба дакумента. Сістэматызацыя 

дадзеных дакументаў дазволіла б забяспечыць стварэнне ўпарадкаванай сістэмы 

дакументацыі. 

Для таго, каб падняць ўзровень дакументацыйнага забеспячэння кіравання 

кантролем якасці прадукцыі ў ААТ «Мінскі трактарны завод», прапануецца: 

 упарадкаваць рух і захоўванне дакументаў для кантролю якасці прадукцыі 

шляхам распрацоўкі схемы руху дадзеных дакументаў і вылучэнні пэўнага месца 

для іх захоўвання, сістэматызацыі па відах брака з мэтай забеспячэння 

эфектыўнага пошуку; 

загадам прызначыць асобу, якая будзе адказна за стан дакументаў для 

кантролю якасці прадукцыі, 

укараніць электронны дакументаабарот па кіраванні дакументамі СМЯ. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, чатырох разделаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ём працы – 64 старонкi. З іх: спіс крыніц 

і літаратуры – 62 найменні, рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах– 3, 

прыкладанні – 2 старонак. 
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SUMMARY 

Sviatlana Karas  

Theme: Documentary maintenance of the quality control process in the 

production of "Minsk Tractor Works". 

Key words: quality control, industrial company, quality control, documentation, 

analysis of documents, improvement of work, records management. 

Relevance. The theme of the thesis is relevant for Belarus, since the quality of 

products in our country for many years was significantly lower than in other developed 

countries. In this situation, it is necessary to develop measures to improve the quality 

of products and reduce the number of products with a defect. 

The purpose of the thesis is develop documentation support of the process of 

quality control of products in OJSC "Minsk Tractor Plant". 

The main provisions to be defended. In the OJSC "Minsk Tractor Plant" 

documents are created that fix the quality of the products, however, in the process of 

creation and life the documents are not systemic, after the elimination of the detected 

defect, there is a loss of the document. The systematization of these documents would 

ensure the creation of an orderly documentation system. 

In order to raise the level of documentation for the management of product 

quality control at OJSC Minsk Tractor Plant, it is proposed: 

 To streamline the movement and storage of documents for the control of product 

quality by developing a scheme for the movement of these documents and the 

allocation of a certain place for their storage, ordering by type of marriage in order to 

ensure an effective search; 

Order to appoint a person responsible for the state of documents for quality 

control of products, 

Implement an electronic document management system for managing QMS 

documents. 

The structure and volume of the thesis. The diploma work consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, a list of sources used and literature, 

applications. The total amount of work is 64 pages. Of these: a list of sources and 

literature - 62 titles, abstract in Russian, Belarusian and English - 3, applications - 2 

pages. 

  


