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Характеристика завдання 

Випробування складається у письмовій формі. 

Екзаменаційний білет складається з двох блоків завдань. 

Блок І містить 6 тестових завдань закритої форми (потребує вибору однієї 

вірної відповіді). 

Блок ІІ містить 2 завдання відкритої форми (потребує наведення повного 

рішення з поясненнями). 

Час виконання завдання 1,5 год. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами тощо), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

Програма випробування 
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до 

специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які 

мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) або повну 

вищу освіту (спеціаліст, магістр) з різних напрямків підготовки. 

Завдання до фахового вступного випробування абітурієнтів, які вступають на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 

8.18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація» містять питання з наступних 

базових дисциплін:  

- основи стандартизації;  

- основи сертифікації;  

- основи управління якістю. 

Фахове вступне випробування зі спеціальності – це комплексне кваліфікаційне 

випробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок 

студентів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та професійно-

орієнтованих.  

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Основи стандартизації 

- Національна система стандартизації, її мета та основні принципи.  

- Історичний огляд розвитку стандартизації.  

- Порядок видання, перевірки, перегляду, зміни і скасування національного 

стандарту. 
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- Основні законодавчі документи з питань стандартизації. 

- Стандартизація та її види. 

- Міжнародна стандартизація. 

- Регіональна стандартизація. 

- Національна стандартизація. 

- Основні завдання та принципи стандартизації в Україні. 

- Методи стандартизації. 

- Форми стандартизації. 

- Стандартизація статистичних методів. 

- Об’єкти та суб’єкти стандартизації. 

- Структура законодавчих та нормативних документів в галузі 

стандартизації. 

- Технічні регламенти. 

- Нормативні документи та їх позначення. 

- Міжгалузеві системи стандартизації. 

- Стандартизація послуг. 

- Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). 

- Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС). 

- Європейська організація з якості (EOQ). 

- Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO). 

- Міжнародні стандарти та їх використання різними країнами. 

 

Основи сертифікації 

- Історія розвитку сертифікації та підтвердження відповідності. 

- Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі. 

- Законодавча база сертифікації та підтвердження відповідності. 

- Нормативна база сертифікації та підтвердження відповідності в Україні. 

- Вимоги до органів з сертифікації продукції. 

- Вимоги до випробувальних лабораторій. 

- Вимоги до органів з сертифікації систем якості. 

- Вимоги до аудиторів в Українській системі сертифікації. 

- Національний орган з акредитації органів з оцінки відповідності. 

- Національне агентство з акредитації органів з оцінки відповідності. 

- Порядок акредитації органів з оцінки відповідності. 

- Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується. 

- Загальні правила і порядок проведення робіт з сертифікації. 

- Обстеження виробництва при проведенні сертифікації продукції. 

- Атестація виробництва. 

- Сертифікація послуг. 
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- Сертифікація систем якості. 

- Технічний нагляд за сертифікованими системами управління 

 

Основи управління якістю 

- Якість продукції: основні поняття, терміни та визначення.  

- Класифікація показників якості промислової продукції.  

- Стадії формування якості продукції (послуг).  

- Рівень якості продукції (послуг).  

- Методи оцінки рівня якості продукції.  

- Методи вимірювання показників якості.  

- Елементи системи управління якістю. 

- Вимоги до систем управління якістю. 

- Порядок сертифікації систем управління якістю. 

- Система екологічного управління. 

- Система управління гігієною та безпекою праці. 

- Система управління безпечністю харчових продуктів (HACCP). 

- Основні положення аудиту. 

- Категорії аудитів. 

- Внутрішній аудит систем якості. 

- Зовнішній аудит системи якості. 

- Керівні принципи аудиту згідно ДСТУ ISO 19011:2013. 

- Звітність аудиту. 

 



 5 

Критерії 

бальної оцінки знань абітурієнтів 

 

Тестові завдання Блоку І з вибором однієї вірної відповіді вважається 

виконаним вірно, якщо у відповіді указана тільки одна буква, якою позначена вірна 

відповідь. 

Кожне вірно виконане завдання оцінюється у 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі 

завдання Блоку І, дорівнює 30 балів. 

Завдання відкритої форми Блоку ІІ оцінюються від 0 до 35 балів виходячи з 

наступних критеріїв: 

 відмінний рівень (25-35 балів) – виявлення всебічного системного та 

глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і 

додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, 

методами, методиками й інструментами, здатність аналізувати та 

виділяти головне; 

 добрий рівень (15-25 балів) – виявлення знань основного 

програмного матеріалу; засвоєння інформації в готовому вигляді; 

володіння необхідними методами, методиками й інструментами, 

передбаченими програмою; 

 задовільний рівень (1-15 балів) – виявлення значних прогалин у 

знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими 

поняттями, методиками та інструментами, припускаючись у їх 

використанні принципових помилок; 

 незадовільний рівень (0 балів) – відповідь відсутня. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник, вірно виконавши усі 

завдання Блоку ІІ, дорівнює 70 балів. 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 

балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 

Робота, яка оцінена нижче 124 балів вважається виконаною незадовільно. 

Якщо сумарна кількість балів, отримана абітурієнтом становить від 100 до 124 

або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 

 


