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Характеристика завдання 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 години. 

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 та ін.), 

підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

 

Програма випробування 
 

№ 

п/п 

Питання до додаткового вступного фахового випробування  

«Основи метрології, стандартизації та сертифікації» 

1.   Основна класифікація показників якості промислової продукції.  

2.  Внутрішній аудит систем якості.Сутність та основні поняття. 

3.  Зовнішній аудит системи якості. Сутність та основні поняття. 

4.  Загальні принципи система управління безпечністю харчових продуктів 

(HACCP). 

5.  Загальні принципи аудиту згідно ДСТУ ISO 19011:2013. 

6.  Основні елементи системи управління якістю. 

7.  Основні етапи формування якості продукції (послуг). 

8.  Загальні вимоги до систем управління якістю. 

9.  Рівень якості продукції (послуг).Поняття та визначення. 

10.  Порядок сертифікації систем управління якістю. 

11.  Методи оцінки рівня якості продукції. 

12.  Національний орган з акредитації органів з оцінки відповідності. 

13.  Національне агентство з акредитації органів з оцінки відповідності. 

14.  Історія розвитку сертифікації та підтвердження відповідності. 

15.  Вимоги до випробувальних лабораторій. 

16.  Вимоги до органів з сертифікації продукції. 

17.  Нормативна база сертифікації та підтвердження відповідності в Україні. 

18.  Законодавча база сертифікації та підтвердження відповідності. 

19.  Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі. 
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№ 

п/п 

Питання до додаткового вступного фахового випробування  

«Основи метрології, стандартизації та сертифікації» 

20.  Технічний нагляд за сертифікованими системами управління 

21.  Сертифікація систем якості. 

22.  Сертифікація послуг. 

23.  Атестація виробництва.Сутність та визначення. 

24.  Обстеження виробництва при проведенні сертифікації продукції. 

25.  Загальні правила і порядок проведення робіт з сертифікації. 

26.  Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується. 

27.  Вимоги до органів з сертифікації систем якості. 

28.  Вимоги до аудиторів в Українській системі сертифікації. 

29.  Порядок акредитації органів з оцінки відповідності. 

30.  Форми стандартизації. 

31.  Технічні регламенти. Сутність, основні визначення та види. 

32.  Структура законодавчих та нормативних документів в галузі 

стандартизації. 

33.  Стандартизація статистичних методів. 

34.  Методи стандартизації. Загальна класифікація 

35.  Загальні принципи національної стандартизації. 

36.  Загальні принципи регіональної стандартизації. 

37.  Загальні принципи міжнародної стандартизації. 

38.   Сутність стандартизації та її види. 

39.   Основні нормативні документи та їх позначення. 

40.  Основні завдання та принципи стандартизації в Україні. 
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Критерії 

бальної оцінки знань вступників 

 

Перше, друге завдання відкритої форми (основи метрології, стандартизації та 

сертифікації) оцінюються від 0 до 50 балів виходячи з наступних критеріїв: 

- При відповіді на питання вступник проявляє знання термінів, логічно і 

послідовно викладає матеріал – 30-50 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник проявляє знання основної частини 

теоретичного матеріалу, але робить окремі помилки при його викладенні (в змісті 

теорії, окремих термінів) – 9-29 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник робить багато помилок у викладені 

базового матеріалу, визначенні термінів – 1-8 балів; 

- Відповідь відсутня – 0 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. 

Результати випробування оцінюються за принципом «склав/не склав». Для 

отримання результату «склав» (і відповідно для подальшої участі у конкурсному 

відборі) необхідно набрати не менш 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів. 

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

або від 176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 
 


