Вступ
Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься
до спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. За
цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову вищу
освіту (освітній ступень – бакалавр із цієї спеціальності) або базову чи повну
вищу освіту (бакалавр, магістр) з різних спеціальностей за умови складання
додаткового вступного іспиту.
Завдання до фахового вступного випробування студентів, які
вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр освітньої
програми «Якість, стандартизація та сертифікація» зі спеціальності 152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка містять питання з
наступних базових дисциплін:
- стандартизації продукції та послуг;
-

сертифікації продукції, послуг та персоналу;

-

законодавчо-нормативна метрологія;

-

сучасні системи технічного регулювання та управління якістю.

Фахове вступне випробування – це комплексне кваліфікаційне
випробування, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок
студентів з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та
професійно-орієнтованих.
Під час підготовки до іспиту студентам рекомендується повторити
матеріал прослуханих лекцій або ознайомитись з матеріалами, які наведені в
літературі, що рекомендована. Нижче приводяться основні питання, що
складають зміст екзаменаційних білетів і повинні бути вивченні студентами.
Для вивчення питань наведена література. Обов'язковим є ознайомлення з
одним із джерел для кожного окремого питання. Разом з тим рекомендується
ознайомитись з декількома джерелами, щоб створити уявлення про різні
варіанти змісту питання.
Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне
випробування
1.
2.

3.
4.

Розділ 1 Стандартизація продукції та послуг
Порядок впровадження стандартів і державний
нагляд за їх додержанням.
Об'єктивна необхідність стандартизації на сучасному етапі
розвитку економічних і торгових відносин на національному і
міжнародному рівнях.
Комплексна стандартизація.
Нормоконтроль технічної документації.

5. Порядок видання, перевірки, перегляд, зміни і скасування
національного стандарту.
6. Міжнародні стандарти ISO серії 14000.
7. Міжнародні стандарти ISO серії 9000.
8. Оцінки якості текстової частини нормативного документу.
9. Міждержавні стандарти країн СНД.
10.Міждержавні моделі технічних регламентів.
11.Порядок розроблення і затвердження національних стандартів.
12.Об'єкти стандартизації, категорії нормативних документів зі
стандартизації, види стандартів.
13.Загальні передумови створення теорії стандартизації.
14.Органи Державної служби стандартизації та їх функції.
15.Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів
ДСТУ 1.5-2003.
16.Перспективна, комплексна та випереджаюча стандартизація.
17.Види стандартів. Склад обов’язкових вимог стандартів.
18.Застосування стандартів в Україні. Стандартизація продукції в Україні.
19.Інформаційне забезпечення стандартизації.
20.Ефективність стандартизації.
21.Міжнародні стандарти ISO серії 31000.
22.Організаційна структура робіт із стандартизації.
23.Стандарти на продукцію, півфабрикати, матеріали та сировину для
виготовлення виробів (обов’язкові вимоги).
24.Стандарти на терміни і визначення.
25.Принципи застосування стандарту на статистичний приймальний
контроль за альтернативною ознакою.
26.Державна система стандартизації, її мета та основні принципи.
27.Міжнародні стандарти OHSAS серії 18000.
28.Стандарти на маркування, пакування, транспортування і зберігання
виробів (обов’язкові вимоги).
29.Стандарти та статистичні методи аналізу і регулювання.
30.Стандарти на методи випробувань (обов’язкові вимоги).
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Розділ 2 Сертифікація продукції, послуг та персоналу
Екознаки, їх характеристика та відмінні особливості. Види
екологічною маркування.
Діяльність ISO у галузі сертифікації.
Екологічна сертифікація.
Правові, організаційні та економічні засади з акредитації органів з
оцінки відповідності в Україні згідно з законом України "Про
акредитацію органів з оцінки відповідності".
Правові засади сертифікації в Україні.
Порядок проведення сертифікації продукції у системі УкрСЕПРО.
Сертифікація систем якості згідно ДСТУ 3419-96.

8. Правила апеляції результатів сертифікації: умови, строки
подання, розгляду та прийняття рішення по апеляції.
9. Принципи, правила та структура систем сертифікації УкрСЕПРО.
10.Методи оцінки відповідності, встановлені директивами ЄС.
Модульний підхід до підтвердження відповідності в рамках ЄС.
11.Якість продукції: основні поняття, терміни та визначення згідно ДСТУ
2925-94
12.Вимоги до персоналу органу з сертифікації та фонду нормативних
документів.
13.Міжнародна система сертифікації електротехнічних виробів ІЕС
(ІЕСЕЕ).
14.Знаки відповідності технічні вимоги та правила застосування
національного знаку відповідності і згідно з ДСТУ 2296-93.
15.Схеми сертифікації, їх характеристика та правила вибору.
16.Міждержавна угода про проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології та сертифікації (основні положення
Угоди про взаємне визнання в галузі сертифікації).
17.Визнання іноземних сертифікатів (порядок визнання сертифікатів
та результатів випробувань, що проводяться іноземними
сертифікаційними органами).
18.Діяльність ISO у галузі сертифікації.
19.Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини.
20.Системи сертифікації однорідної продукції в системі УкрСЕПРО.
21.Основні напрями діяльності Комітету Ради ISO з оцінки
відповідності (КАСКО).
22.Обов'язкова та добровільна сертифікації (основні принципи і
правила застосування).
23.Сертифікація
радіоелектронної
апаратури,
побутового
електричного та аналогічного обладнання.
24.Порядок проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО згідно ДСТУ
3413-96.
25.Вимоги до персоналу органу з сертифікації та фонду нормативних
документів.
26.Сертифікація товарів, що імпортуються.
27.Порядок акредитації органів з сертифікації та випробувальних
лабораторій.
28.Європейська організація з випробувань і сертифікації: структура,
головні завдання та функції.
29.Проаналізуйте Угоду про взаємне визнання Україною та ЄС
сертифікатів відповідності на промислову продукцію
30.Порядок видачі сертифікату відповідності, підписання ліцензійної
угоди про маркування знаком відповідності продукції, що
виробляється серійно.

Розділ 3 Законодавчо-нормативна метрологія
1. Назвіть основі напрями гармонізації національної нормативної бази з
метрології з міжнародними стандартами і документами.
2. Наведіть основні положення Закону України “Про метрологію та
метрологічну діяльність”.
3. Значення законодавчої метрології в умовах глобалізації світової
економіки
4. Назвіть основні документи Міжнародної організації законодавчої
метрології з питань діяльності національних служб законодавчої
метрології та використання засобів вимірювальної техніки в різних
галузях вимірювання.
5. Основні поняття метрології та вимірювань.
6. Метрична конвенція та її значення для розвитку метрології
7. Діяльність Міжнародного бюро мір і ваг та його консультативних
комітетів.
8. Основні властивості фізичних величин і їх одиниць.
9. Одиниці Міжнародної системи одиниць.
10.Позасистемні одиниці величин.
11.Використання одиниць у сфері законодавчої метрології.
12.Шкали фізичниїх величин і їх властивості.
13.Фундаментальні фізичні сталі та їхні встановлені значення.
14.Основні етапи вимірювання.
15.Основні характеристики вимірювання.
16.Основні характеристики вимірювальних сигналів.
17.Результати вимірювань і їхні особливості.
18.Похибки вимірювань.
19.Невизначенність вимірювань.
20.Подання результатів вимірювань.
21.Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки.
22.Класи точності засобів вимірювальної техніки
23.Державні випробування засобів вимірювальної техніки.
24.Повірка засобів вимірювальної техніки.
25.Метрологічні характеристики державних еталонів.
26.Нормовані метрологічні характеристики еталонів.
27.Стандартні зразки і їх застосування.
28.Нормування метрологічних характеристик стандартних зразків.
29.Методики виконання вимірювань і їх особливості.
30.Характеристики похибок методик виконання вимірювань.
Розділ 4 Сучасні системи технічного регулювання
та управління якістю
1. Методи прийняття рішень в управлінні якістю.
2. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
3. Основні напрямки та принципи технічного регулювання в Україні.

4. Директиви “Нового підходу” (загальна характеристика).
5. Статистичний і вхідний контроль якості продукції.
6. Методи вимірювання показників якості продукції (послуг).
7. Угода з технічних бар’єрів у торгівлі від 15.04.1994 №981-008.
8. Національна нормативна база з метрології та метрологічної діяльності.
9. Кваліметрична оцінка якості продукції (послуг).
10.Основні положення законодавчих і нормативно-правових актів в галузі
технічного регулювання.
11.Методи оцінки рівня якості продукції.
12.Застосування технічних регламентів і стандартів в умовах членства в
країнах СОТ.
13.Класифікація витрат на якість.
14.Концепція удосконалення “Нового підходу”.
15.Державна система забезпечення єдності вимірювань.
16.Сучасні принципи та підходи до побудови систем технічного
регулювання.
17.Інформаційне забезпечення процесів управління якістю.
18.Правове регулювання якості продукції (послуг).
19.Директиви “Глобального підходу” (загальна характеристика).
20.В чому полягають умови допуску продукції на ринок згідно рішення
ЄС №768/2008.
21.Французька концепція управління якістю.
22.Назвіть основні положення регламенту ЄС №768/2008.
23.Проаналізуйте порядок застосування Директиви Нового і Глобального
підходу.
24.Європейський досвід управління якістю.
25.Підходи до управління якістю продукції в Європейських державах.
26.Японська модель ієрархії якості.
27.Основні положення законодавчих і нормативно-правових актів в галузі
технічного регулювання.
28.Класифікація показників якості промислової продукції.
29.Міжнародні знаки відповідності продукції.
30.Інструментарій статистичного контролю процесів
Критерії оцінювання відповідей
Екзаменаційні завдання з фахового вступного випробування для осіб, які
вступають для здобуття освітнього ступеня "магістр" галузі знань15
«Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та
вимірювальна техніка» за освітньою програмою «Якість, стандартизація та
сертифікація» після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
включають в себе 4 завдання.
При визначенні підсумкової оцінки члени Комісії повинні керуватись
критеріями, що відповідають Європейській кредитно-трансферній системі
(ЄКТС). повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється

членами екзаменаційної комісії з розрахунку 25 балів. Потім за загальною
сумою балів визначається оцінка. Мінімальна кількість балів при якій
екзаменаційне завдання отримує позитивну оцінку, дорівнює 60 балам,
максимальна – 100 балів.
Оцінки «відмінно» (A, 90-100 балів) заслуговує абітурієнт, що виявив
всебічні, систематичні й глибокі знання навчального матеріалу,
передбаченого програмою, здатний синтезувати знання окремих розділів та
дисциплін для самостійного розв’язання практичних задач зі спеціальності та
припускається у відповідях незначних неточностей.
Оцінки «дуже добре» (B, 82-89 балів) та «добре» (С, 75-81 балів)
заслуговує абітурієнт, що виявив повні знання навчального матеріалу,
передбаченого програмою, показав систематичний характер знань, але у
відповідях допускається значних неточностей.
Оцінки «задовільно» (D, 67-74 балів) та «достатньо» (E, 60-66 балів)
заслуговує абітурієнт, що виявив достатні знання навчального матеріалу,
передбаченого програмою та необхідного для роботи за фахом, але
допустився помилок у відповідях на запитання. Вступник виправляє похибки
за допомогою додаткових запитань.
Оцінки «незадовільно» (FX, 35-59 балів, F, 1-34 бали) заслуговує
абітурієнт, що не виконав завдання, виявив вади в знаннях основного
матеріалу, дав відповідь що не відповідає суті завдання або допустився
принципових помилок в елементарних питаннях при його виконанні.
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Варіант № ХХХ
1. Об'єкти стандартизації, категорії нормативних документів зі
стандартизації, види стандартів.
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розгляду та прийняття рішення по апеляції.
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