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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо-професійної програми 

вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 

7(8).18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» з урахуванням досвіду роботи 

кафедри «Обладнання перероблювальних технологічних комплексів» та включає основні 

питання по базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вимагає також міцних знань по 

фундаментальним дисциплінам. 

 

Фахівці повинні знати: 

- засоби розробки, впровадження та управління системою менеджменту якості; 

- схеми сертифікації; 

- методи оцінки технологічних процесів на підприємстві; 

- сучасні комп’ютерні технології обробки інформації та створення баз даних; 

- економічні показники рівня якості та підприємстві. 

Фахівці повинні вміти: 

- організовувати розробку заходів з підвищення й контролю якості продукції; 

- керувати розробкою та впровадженням системи якості; 

- проводити рекламаційну роботу й аналіз рівня та причин виникнення браку, 

застосовувати сучасні методи управління якістю на основі статистичного 

контролю; 

- складати технічні завдання та розробляти стандарти та заявки на проведення 

сертифікації; 

- розробляти (вдосконалювати) та впроваджувати системи управління якістю на 

підприємстві. 

 

З огляду на багатопрофільність підготовки фахівців для відповідальних галузей 

промисловості, пропонуються питання  по напрямках (спеціалізація підготовки: 

1. Стандартизація: 
       -  види та об’єкти стандартів,  органи і служби стандартизації, державна система 

стандартизації, послідовність розроблення, затвердження, перегляду та впровадження 

стандартів, державний нагляд та відомчий контроль за впровадженням та дотриманням 

вимог стандартів та технічних вимог, правові основи стандартизації. 

2. Сертифікація:  
-  сертифікація систем якості, загальні правила, схеми та порядок проведення 

сертифікації продукції, системи та структура сертифікації УкрСЕПРО, обов’язкова і 

добровільна сертифікація, мета сертифікації в Україні, загальні вимоги до нормативних 

документів на продукцію, яку сертифікують. 

3. Метрологія: 
- метрологічні основи вимірювання, засоби вимірювання, поняття про засоби 

вимірювання, основні параметри засобів вимірювання, основні поняття теорії похибок. 

4.  Менеджмент якості:  
- управління якістю, елементи системи якості, державні стандарти ДСТУ ISO 9001:2008 

та ДСТУ ISO 9004:2012, класифікація показників якості продукції, комплексна система 

управління якістю продукції, аудит системи менеджменту якості, загальне управління 

якістю. 

 

Під  час підготовки до вступного фахового випробування абітурієнту слід 

орієнтуватися питання програми, розділені за двома напрямками. Фахове випробування дає 

змогу оцінити уміння вступниками використати набуті знання, що стосуються основних 

понять і визначень у сфері якості продукції як об’єкту управління, економічних та правових 

аспектів якості, захисту споживачів продукції в Україні, сучасних досліджень вчених у сфері 

якості, нормативного та метрологічного забезпечення якості, діяльності у сфері якості в 

Україні. 
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Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування 

 

«Основи стандартизації, метрології, сертифікації» 

 

1. Основна мета стандартизації. Основні терміни та визначення у галузі стандартизації. 

2. Основні принципи стандартизації. 

3. Завдання стандартизації.  

4. Стандарти та їх застосування. 

5. Органи Державної служби зі стандартизації.  

6. Система стандартизації в Україні.  

7. Форми та методи стандартизації.  

8. Порядок впровадження стандартів. 

9. Функції стандартизації. 

10. Економічна ефективність стандартизації. 

11. Методи і форми стандартизації. 

12. Гармонізація національних стандартів з міжнародними стандартами. 

13. Обов’язки та функції Національної системи стандартизації. 

14. Сертифікація в Україні.  Структура системи УкрСЕПРО. 

15. Порядок проведення сертифікації продукції та сертифікації систем якості в УкрСЕПРО.  

16. Основні положення Державної системи сертифікації. 

17. Державна система сертифікації України та її функції. 

18. Обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції. 

19. Моделі, засоби і методи здійснення сертифікації. 

20. Сертифікація систем якості. Вимоги до документації на системи якості.  

21. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів. Критерії оцінки аудиторів. 

22. Порядок проведення робіт з сертифікації систем якості. 

23. Аспекти сертифікації: наукова. метрологічна, технологічна, правова, нормативна. 

24. Етапи розвитку метрології.  

25. Принципи, методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. 

26. Одиниці фізичних величин та їх системи. Теорія одиниць фізичних величин. 

27. Теорія єдності вимірювань.  

28. Теорія вихідних засобів вимірювання.  

29. Теорія методів вимірювання.  

30. Теорія планування вимірювань.  

31. Державна система забезпечення єдності вимірювань. 

32. Основні поняття теорії похибок. Характеристики похибок. Похибка: систематична, 

прогресуюча, груба. Принципи оцінювання похибок. 

33. Поняття про засоби вимірювання. Елементарні та комплексні засоби вимірювань.  

34. Характеристики і параметри засобів вимірювань. Вимірювальна техніка. 

35. Основні поняття про контроль. Етапи контролю. Допусковий контроль. Класифікація 

контролю за ознаками, за видом дії на об’єкт,  за формою порівняльних сигналів.  

36. Фізичні величини. Вимірювальна величина. Класифікація величин за видами явищ, за 

належністю до різних груп фізичних процесів за розмірністю. 

37. Мета вимірювання. Точність результату вимірювання. Результат вимірювання, збіжність 

та відтворюваність. Управління вимірюваннями. 

38. Основні поняття про випробування 

39. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. 

Методи обробки вимірювальної інформації. Вимірювальний сигнал. 

40. Державна метрологічна служба України, її структура та завдання. Міжнародні 

метрологічні організації. 
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«Менеджмент якості» 

 

1. Еволюція якості і систем управління якістю.  

2. Якість продукції. Фактори, що впливають на якість продукції. 

3. Стадії формування якості продукції. 

4. Основні принципи та системи управління якістю. Управління якістю згідно з 

державними стандартами ДСТУ ISO 9001-2009 та ДСТУ ISO 9004-2012.  

5. Розвиток систем управління якістю (СУЯ). 

6. Елементи системи якості. Вимоги до елементів системи якості.  

7. “Петля якості” або типові стадії життєвого циклу, на яких забезпечується якість 

продукції. 

8. Політика та цілі у сфері якості. 

9. Процесний підхід. 

10. Класифікація промислової продукції за показниками якості. Методи оцінки рівня 

якості  продукції. Види контролю якості. 

11. Напрями функціонування якості продукції.  Формування якості продукції на стадіях: 

планування, виробництва, експлуатації. 

12. Чинники, що впливають на забезпечення якості продукції. Управління якістю через 

управління процесами. 

13. Якість продукції. Властивості продукції. Основні терміни та визначення  галузі 

управління якістю.  

14. Рівень якості продукції та методи його визначення. 

15. Класифікація показників якості продукції. Показники призначення, надійності, 

екологічності, безпечності, технологічності тощо. Рівень якості продукції та методи 

його визначення.  

16. Міжнародні та державні стандарти з управління якістю та забезпечення якості. 

17. Управління системами і процесами. Застосування принципів управління якістю. 

Керівництво, його зобов‛язання. Управління ресурсами. Випуск продукції та 

планування випуску продукції. 

18. Міжнародні стандарти на системи управління якістю.  
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