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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни – створити підґрунтя для засвоєння у 

студентів наукових і професійних знань у сфері менеджменту якості, 

сертифікації та акредитації, що має сформувати професійні навички та уміння в 

галузі сучасних вимірювальних технологій, національної системи сертифікації, 

упровадження міжнародних стандартів, визначення якості продукції в галузі 

машинобудування; покликана навчити методам стандартизації, атестації 

випробувальних центрів і лабораторій, для захисту національних інтересів 

держави, підтримки вітчизняних товаровиробників з виготовлення нової 

продукції.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 – принципи, завдання та основні фактори, що впливають на якість 

продукції; 

– вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та 

безпечністю продукції у галузі матеріалознавства; 

– вимоги міжнародних стандартів у сфері оцінювання відповідності; 

– сучасні державні та інші структури системи менеджменту якості;  

– упровадження систем якості та забезпечення їх працездатності; 

– стандарти та інші нормативні документи та загальні вимоги до них;  

– вимоги до органів з сертифікації продукції та систем якості та порядок їх 

акредитації;  

– загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації;  

– вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації; 

 – методику визначення  оцінювання рівня якості продукції.  
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 уміти: 

– користуватися чинними нормативними документами;  

– розробляти, планувати, обґрунтовувати та виконувати загальні 

програми з  сертифікації продукції (у тому числі послуг), виробництв, систем 

якості;  

– володіти сучасною класифікацією об’єктів стандартизації у галузі 

машинобудування, визначати склад об'єктів стандартизації, вимоги, які 

впливають на якість і конкурентоспроможність послуг і процесів 

обслуговування, структуру і склад нормативних документів; 

– застосовувати на практиці сучасні прийоми оцінювання показників 

якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або 

споживання; 

– упроваджувати системи національних і міжнародних стандартів, бути 

спроможним вести відомчий нагляд за дотриманням чинних норм, стандартів; 

– брати участь у роботах із забезпечення якості управління якістю, на 

підставі стандартів серії ISO-9000, бути спроможним формувати політику 

організації у сфері якості; 

– проводити діяльність із сертифікації та атестації виробництва, складати 

систему та схему сертифікації, визначати порядок проведення сертифікації 

систем якості; 

– користуватися довідковою, навчально-методичною літературою та 

нормативною документацією зі стандартизації, оцінювання відповідності й 

управління якістю; 

– застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 

літературних джерел; 

– контрольні роботи (КР) згідно з методичними вказівками. 

 

 



 

6 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення дисципліни проводиться згідно з 

методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки  згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

 При виконанні самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних і методичних посібників, що наведені нижче із 

зазначенням сторінок, які містять цю тему. 

Після написання контрольної роботи відбувається підготовка до  

складання іспиту, при цьому спираються на питання для самоперевірки. 

 Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної форми 

навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навчального курсу 

здійснюватиметься один раз протягом семестру, відповідно до графіка 

навчального процесу в тестовій формі. 

 Консультації 

 Якщо під час вивчення курсу у студента виникли труднощі, необхідно 

звернутися за консультацією до викладача, який веде навчальний курс. 

 Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу. 

Якщо студент прийде на консультацію непідготовленим, то мета консультації 

не буде досягнута. 

 Консультації проводяться викладачем згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

№ 

п 

о 

р. 

 

Т е м а 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

лекц. сам. 

роб. 

лекц. сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

14 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Удосконалення управлінської діяльності 

Якість як об’єкт управління 

Комплексне управління якістю 

Розвиток вітчизняних систем управління  

якістю  

Міжнародний досвід розвитку систем 

управління якістю 

Міжнародна стандартизація систем 

менеджменту 

Створення систем менеджменту 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Сертифікація систем менеджменту 

Сутність та завдання державної сертифікації 

України 

Знаки відповідності і маркування товару 

Випробувальні  лабораторії та порядок їх 

акредитації 

Усього забезпечення самостійної роботи 

Забезпечення індивідуальних завдань (КР) 

Забезпечення семестрового контролю 

Усього  

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

 

 

 

 

24 

 

7 

7 

7 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

7 

 

7 

6 

 

76 

2 

2 

80 

 

1 

1 

– 

1 

 

– 

 

1 

 

– 

 

1 

1 

 

1 

1 
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9 

9 

9 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

10 

 

99 

4 

4 

108 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 Тема № 1  Удосконалення управлінської діяльності 

1. Зміна ставлення до якості. 

2. Удосконалення управлінської діяльності. 

3. Основоположники концепцій управління якістю. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть етапи еволюційного розвитку управління  якістю. 

2. Кого можна назвати основоположниками системного підходу до 

управління  якістю. 

3. Хто з видатних діячів свого часу розробив концепцію побудови і 

використання безперервного (конвеєрного) виробництва? 

4. Яке значення Демінга в розвитку концепції управління якістю 

продукції? 

5. Чи є Тейлор  основоположником створення системи цілеспрямованих 

методів з підвищення якості продукції? 

6. Яке значення Дж. Джурана в удосконаленні системи управління  якістю 

продукції? 

7. У чому полягає значення Тагучі у вирішенні питань якості? 

8. Хто з відомих фахівців у сфері керування якістю був ідеологом системи 

«нуль дефектів»? 

 Література: [1, с. 6—19; 2, с. 14—39; 5; 9; 10; 11, с. 23–42, 13]. 

 

Тема № 2 Якість як об’єкт управління 

1. Поняття якості. 

2. Показники якості та їх класифікація. 

3. Основні чинники, що впливають на якість продукції. 

Питання для самоперевірки 

1. Обґрунтуйте значення якості в умовах ринкової економіки. 
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2. Наведіть основні визначення терміну «якість». У чому полягає сутність 

розуміння їх основних аспектів? 

3. Надайте класифікацію показників якості продукції та послуг за 

найважливішими класифікаційними ознаками. 

4. Опишіть основні чинники, що впливають на якість. 

5. Чи однаковий підхід до якості з точки зору виробника і споживача? 

6. У чому полягає зміст «правила 10-кратних витрат»? 

7. Що входить у поняття «продукція»? 

8. Яка частка браку в іноземних компаніях? 

Література: [1, с. 25—39; 2, с. 34—36; 6; 7; 9; 11, с. 13–21]. 

 

Тема № 3 Комплексне управління якістю 

1. Зміст управління якістю продукції. 

2. Забезпечення якості продукції. 

3. Комплексне управління якістю. 

4. Застосування статистичних методів. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «менеджмент якості». 

2. Сформулюйте визначення поняття «система менеджменту якості». 

3. Дайте визначення поняття «управління якістю». 

4. Що таке «політика» підприємства? 

5. У чому полягають цілі підприємства? 

6. У чому полягає механізм функціонування циклу Демінга? 

7. Назвіть розходження між процесами управління якістю та її 

забезпеченням. 

8. У чому полягають функції управління якістю? 

9. Опишіть значення А. Фейгенбаума в розробці системи комплексного 

управління якістю. 

10. У чому полягає новий підхід до управління якістю? 
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11. У чому полягають особливості японського підходу до управління 

якістю? 

12. Обґрунтуйте значення людського чинника в системі комплексного 

управління якістю. 

13. Дайте характеристику методів визначення чинників, що впливають на 

якість. 

14. Опишіть застосування статистичних методів і їх значення у процесі 

управління якістю. 

15. Назвіть сім простих статистичних методів контролю якості. 

16. Назвіть етапи побудови діаграми Парето. 

17. У яких випадках доцільно використовувати причинно-наслідкову 

діаграму Ісікави? 

18. Які особливості має побудова гістограм? 

19. У чому полягають причини появи контрольних карт Шухарта? 

  Література: [1, с. 39–51; 2, с. 71–90; 3; 4; 5; 7; 10; 11, с. 43–66]. 

 

Тема № 4 Розвиток вітчизняних систем управління якістю  

1. Історія розвитку вітчизняних систем управління якістю продукції. 

2. Комплексна система управління якістю продукції (КС УЯП). 

3. Основні недоліки і причини неефективності КС УЯП. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть етапи розвитку вітчизняних систем управління якістю 

продукції. 

2. Порівняйте етапи розвитку систем якості в СРСР з еволюцією 

системного підходу до управління якістю у світі. 

3. Дайте характеристику системи БВП і її значення в розвитку системного 

підходу до управління якістю. 

4. У чому полягає особливість системи СБП? 

5. Яка з розглянутих вище систем випередила свій час? 

6. Яка система була розроблена на Рибінському моторобудівному заводі? 
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7. Яка із систем ураховувала як основний критерій величину 

моторесурсу? 

8. У чому полягає  значення КС УЯП для забезпечення якості продукції в 

Україні? 

9. Назвіть основні недоліки і причини неефективності КС УЯП. 

 Література: [1, с. 52–78; 2, с. 92–114; 3; 4; 5; 7; 10; 11, с. 68–75]. 

 

  Тема № 5 Міжнародний досвід розвитку систем управління якістю 

1. Особливості управління якістю в Японії. 

2. Гуртки якості. 

3. Особливості управління якості в США. 

4. Особливості управління якістю в європейських країнах.  

Питання для самоперевірки 

1. Яка економічна ситуація склалася в Японії після Другої світової війни? 

2. У чому полягає суть управління якістю в Японії? 

3. З якими словами звернувся Демінг до японської аудиторії на початку 

циклу своїх лекцій? 

4. Які шляхи виведення Японії з кризи були запропоновані Демінгом? 

5. Назвіть основні причини неефективної роботи з управління якістю, що 

склалися в післявоєнній Японії. 

6. Охарактеризуйте основні риси японського підходу до управління 

якістю. 

7. Розкажіть про практику створення і функціонування гуртків якості в 

Японії. 

8. Кого називають «піонером» гуртків якості в Японії? 

9. Як накопичувався досвід управління якістю в США? 

10. Коли відбулися серйозні зміни в підходах до управління якістю в 

США? 

11. Як проходив розвиток систем управління якістю в європейських 

країнах? 
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12. У чому різниця між японським, американським і європейським 

підходами до менеджменту якості? 

13. Що повчального, на вашу думку, є в досвіді управління якістю, 

накопиченому у США, Японії? 

14. З чим пов’язане вимірювання рівня якості продукції, що випускається 

у США, Японії, Західній Європі? 

 Література: [1, с. 79–112; 3, с. 115–128; 4, с. 50; 2; 4; 7; 10; 11, с. 77–98]. 

 

Тема № 6  Міжнародна стандартизація систем менеджменту 

1. Огляд стандартів систем менеджменту.  

2. Огляд сімейства ISO 9000. 

3. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994 системи менеджменту 

якості. 

4. Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO 9001:1994.  

5. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000 системи менеджменту 

якості. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає значення групи стандартів ISO 9000 версій 1987, 1994 і 

2000 років? 

2. Які принципи покладені в основу стандартів ISO 9000:2000? 

3. Дайте характеристику кожного принципу, покладеного в основу 

стандартів ISO 9000 версії 2000 року. 

4. Дайте характеристику структури стандарту ISO 9001:2000. 

5. Яке призначення стандарту ISO 9004:2000? 

6. Що являє собою модель взаємодії процесів? 

7. Які стандарти належать до групи стандартів екологічного менеджменту        

ISO серії 14000? 

8. Дайте коротку характеристику міжнародного стандарту                      

ISO 14001:2004. 

9. Яке основне призначення стандартів ISO серії 14000? 
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10. Опишіть структуру стандарту ISO серії 14001:2004.  

 Література: [1, с. 6—19; 2, с. 104—139; 5; 9; 10; 11, с. 100–121]. 

 

Тема № 7  Створення систем менеджменту 

1. Шляхи створення систем менеджменту якості. 

2. Розробка документації СМЯ.  

3. Упровадження систем якості та забезпечення їх працездатності. 

4. Створення і впровадження інших систем менеджменту. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть послідовність дій під час створення системи управління 

якістю. 

2. Що являє собою документ «Політика в сфері якості» підприємства?  

3. Дайте характеристику документації системи управління якістю. 

4. Опишіть порядок і послідовність розробки «Керівництва з якості». 

5. Як забезпечується перевірка працездатності системи якості на 

підприємстві? 

6. Хто на підприємстві уповноважений здійснювати координацію всієї 

діяльності з розробки, упровадження і сертифікації системи управління якістю? 

7. Вимоги яких стандартів необхідно виконувати під час проведення 

аудиту системи управління якістю? 

8. Опишіть порядок і послідовність розробки стандарту ISO 14001:2004. 

Література: [1, с. 113–132; 3, с. 129–141; 4, с. 50; 2; 4; 7; 11, с. 159–170]. 

 

Тема № 8 Сертифікація систем менеджменту 

1. Передумови та умови сертифікації систем менеджменту якості. 

2. Міжнародне визнання сертифікатів.  

3. Стандартизація і сертифікація систем якості в Україні.  

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «сертифікація» продукції. Чим сертифікація 

продукції відрізняється від сертифікації системи менеджменту якості? 
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2. Які конкурентні переваги надає сертифікація систем менеджменту 

якості. 

3. Принципи, що покладені в основу стандартів ISO 9000:2000. 

4. Які причини стримують поширення систем менеджменту якості, що 

відповідають стандартам ISO 9000:2000? 

5. Чим пояснюються невисокі темпи збільшення кількості підприємств, 

що сертифікують свої системи менеджменту якості? 

6. У чому полягає перспектива використання в Україні стандартів         

ISO 9000? 

7. Як відбувалося перетворення міжнародних стандартів ISO 9000 в 

українські національні стандарти ДСТУ ISO 9000? 

8. Назвіть причини, що стримують поширення в Україні 

загальновизнаних в усьому світі стандартів ISO 9000? 

9. Які організації у світі та Україні займаються сертифікацією систем 

менеджменту якості та інших систем менеджменту? 

10. Назвіть основні причини недостатнього впровадження систем 

менеджменту якості в Україні? 

11. Яке місце посідає Україна за темпами поширення стандартів ISO 9000, 

а також інших стандартів ISO? 

  Література: [1, с. 139–151; 2, с. 171–190; 3; 4; 5; 7; 10, 11, с. 178–194]. 

 

Тема № 9 Сутність і завдання державної сертифікації України 

1. Предмет, об’єкт і завдання сертифікації. 

2. Види, органи і функції системи сертифікації. 

3. Загальна схема, правила та порядок проведення сертифікації.  

4. Тенденції розвитку діяльності України в галузі сертифікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке сертифікація? 

2. Яка мета сертифікації? 

3. Які законодавчі акти регламентують сертифікацію? 
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4. Які основні напрями державної політики в галузі сертифікації? 

5. Які основні умови сертифікації? 

6. Які причини спонукають підприємства здійснювати сертифікацію? 

7. Дайте визначення сертифікації і її видів. 

8. Яка різниця між обов’язковою та добровільною сертифікацією? 

9. Що таке сертифікат відповідності? 

10. Що таке знак відповідності? 

11. Які вимоги до органів із сертифікації? 

12. З якою метою проводиться сертифікація?  

13. Опишіть порядок проведення сертифікації продукції.  

14. Дайте визначення системи сертифікації.  

15. Хто є учасником процесу сертифікації продукції?  

16. У чому відмінність між сертифікацією відповідності і знаком 

відповідності?  

17. Який вибіp механізмів сертифікації? 

 Література: [1, с. 143–163; 3, с. 229–231; 4, с. 50; 2; 4; 7; 8; 9; 10; 12]. 

 

Тема № 10 Знаки відповідності і маркування товару 

1. Знак відповідності і правила його застосування. 

2. Маркування товарів. 

3. Міжнародні знаки відповідності продукції. 

Питання для самоперевірки 

1. Розмежувати поняття «відповідність», «посвідчення відповідності», 

«сертифікат відповідності», «знак відповідності». 

2. Коли, відповідно до якого документа і в яких випадках встановлені такі 

зображення знака відповідності:  

3. Пояснити поняття «національний знак відповідності». 

4. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та 

правила застосування згідно із ДСТУ 2296-93, ЕN 45014. 

4. Які повідомлення мають бути біля знака відповідності? 
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5. Характеристика знаків маркування, які підтверджують відповідність 

стандартам якості. 

6. Указати знак, що підтверджує відповідність продукції міжнародному 

стандарту якості, а також інформаційний знак щодо якості продукції. 

7. Знаки, що підтверджують відповідність продукції: а) міжнародному 

стандарту якості; б) інформаційний знак щодо якості продукції. 

8. Міжнародні знаки відповідності продукції: Австрії, Бельгії, 

Великобританії, Голландії, Данії, Італії, Канади, Німеччини, Норвегії, 

Фінляндії, Франції, Швеції, Японії. 

 Література: [1, с. 165—179; 2, с. 104—139; 5; 9; 10; 13]. 

 

Тема № 11 Випробувальні  лабораторії та порядок їх акредитації 

1. Вимоги до випробувальних лабораторій і порядок їх акредитації. 

2. Порядок увезення на митну територію України продукції, що 

імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації. 

3. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції іноземного 

виробництва. 

Питання для самоперевірки 

1. Які завдання мають випробувальні лабораторії? 

2. У чому полягає акредитація випробувальних лабораторій? 

3. Яке призначення інспекційного контролю за діяльністю лабораторій? 

4. Поясніть порядок увезення чужоземної продукції на територію 

України? 

5. Які товари не пропускаються на територію України? 

6. Назвіть етапи сертифікації продукції чужоземних виробництв. 

7. Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності та ліцензійна 

угода між замовником і Держстандартом України? 

8. Який орган і на якій підставі може анулювати чи призупинити чинність 

сертифіката відповідності? 

  Література: [1, с. 179–203; 3, с. 171–190; 3; 4; 5; 7; 10]. 
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3 ПИТАННЯ ДО  ЗАЛІКУ 

 

1. Надати визначення понять «якість», «показники якості».  

2. Пояснити класифікацію показників якості. 

3. Одиничні показниками якості. 

4. Охарактеризувати методи оцінювання показників якості продукції.  

5. Охарактеризувати  багаторівневу структуру показників якості.  

6. Які існують методи оцінювання рівня якості продукції? 

7. Дайте  оцінку технічного рівня та тенденції розвитку виробу. 

8. Які  існують критерії якості вимірів? 

9. Якість технічного контролю.  

10. Якість продукції як об’єкт управління.  

11. Комплексна система управління якістю продукції.  

12. Автоматизовані системи управління якістю продукції.  

13. Система міжнародних стандартів ISO 9000 щодо управління якістю 

продукції.  

14. Вибір системи якості за стандартами серії ISO 9000. 

15. Які нормативні документи в галузі сертифікації діють в Україні? 

16. Надати визначення понять «сертифікація», «сертифікат 

відповідності»,  орган з «оцінювання відповідності». 

17. Яке значення має сертифікація для виробника і для споживача? 

18. На яких принципах базуються в Україні правові та організаційні 

засади підтвердження відповідності? 

19. У яких формах здійснюється в Україні підтвердження відповідності? 

20. Пояснити поняття «національний знак відповідності». 

21. Що є основним аспектом обов’язкової сертифікації? 

22. У чому відмінність добровільної сертифікації від обов’язкової? 

23. Які зобов’язання мають виробники і постачальники продукції, що 

підлягає підтвердженню відповідності? 

24. Які розрізняють системи сертифікації? 
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25. Які групи продукції підлягають обов’язковій сертифікації в Україні? 

26. У яких спеціальних документах регламентуються вимоги на 

продукцію? 

27. Розкрийте поняття «випробування продукції». 

28. Яка функція «третьої сторони» в оцінюванні відповідності продукції 

стандартам? 

29. Хто є третьою стороною в системах сертифікації? 

30. Які повідомлення мусять бути біля знака відповідності? 

31. Яку інформацію містить сертифікат для підприємства-виробника? 

32. Які дані містить сертифікат  для  незалежних постачальників-розпов-

сюджувачів? 

33. Хто оплачує всі види робіт, пов’язані із сертифікацією? 

34. До кого має право звертатися замовник для сертифікації та апеляції? 

35. Коли продукція підлягає обов’язковій сертифікації у країні, у яку вона 

експортується? 

36. Хто використовує результати сертифікації продукції? 

37. У якому документі регламентовані основні положення системи 

УкрСЕПРО? 

38. Які види діяльності передбачає Система? 

39. Які групи показників підлягають перевірці під час обов’язкової 

сертифікації? 

40. Яку організаційну структуру має державна система сертифікації 

УкрСЕПРО? 

41. Які основні функції виконує національний орган із сертифікації? 

42. Функції, які виконуються науково-технічною комісією в системі 

УкрСЕПРО. 

43. Назвіть основні функції, які виконують органи із сертифікації 

продукції. 

44. Які основні функції виконують органи із сертифікації системи якості? 

45. Які основні функції виконують випробувальні лабораторії? 
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46. Які основні функції виконує науково-методичний та інформаційний 

центр у Системі? 

47. Назвіть основні функції, які виконують територіальні центри 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

48. Назвіть основні принципи та загальні правила Системи. 

49. Розподіл відповідальності, який встановлено в Системі. 

50. Форма, розміри та правила застосування національного знака 

відповідності. 

51. У яких документах регламентовані вимоги до органів із сертифікації 

продукції та систем якості? 

52. Якою може бути організаційна структура органу з сертифікації? 

53. Перед ким відповідає керівник за роботу органу з сертифікації? 

54. Склад Ради органу з сертифікації та її основні функції. 

55. Які функції виконують виконавчі підрозділи (групи) органу з 

сертифікації? 

56. Фонд яких нормативних документів повинен мати орган з 

сертифікації для виконання зазначених функцій? 

57. Які документи зі сертифікації і на який період часу підлягають обліку 

і зберіганню? 

58. Яким документом регламентується порядок проведення сертифікації 

продукції? 

59. З яких етапів складається порядок проведення сертифікації продукції? 

60. До яких органів подається заявка та її копії для проведення 

сертифікації продукції? 

61. У який термін має бути розглянута заявка на проведення сертифікації 

продукції? 

62. Що перевіряється під час аналізу поданої документації на проведення 

сертифікації? 

63. Мета, процес виконання та результати обстеження виробництва. 

64. Яка мета сертифікації системи якості? 
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65. Як здійснюється проведення випробувань для сертифікації? 

66. Від чого залежить вибір форми сертифіката відповідності? 

67. Чим можна підтверджувати факт сертифікації продукції (послуги)? 

68. Терміни дії сертифікатів. 

69. Який орган здійснює технічний нагляд за стабільністю показників 

сертифікованої продукції під час її виробництва? 

70. У яких випадках за результатами нагляду орган із сертифікації може 

призупинити дію ліцензії чи сертифіката? 

71. Які коригувальні заходи здійснює заявником у разі припинення дії 

сертифіката? 

72. Яким чином заявник може заперечити дії органу з сертифікації? 

73. З якою метою здійснюється атестація виробництва? 

74. Які загальні вимоги до документації виробництва, що атестується? 

75. Які етапи включає здійснення робіт з атестації виробництва? 

76. У якому разі подається заявка на атестацію виробництва? 

77. Яким документом регламентується порядок проведення сертифікації 

системи якості? 

78. З якою метою проводиться сертифікація систем якості щодо 

виробника певної продукції? 

79. З яких етапів складається процес сертифікації систем якості? 

80. Яка класифікація методів визначення показників якості продукції? 

81. Які методи оцінювання рівня якості продукції? 

82. Охарактеризуйте поняття про міжнародні стандарти серій ISO 9000 та 

ISO 10000. 

83. Які галузі застосування міжнародних стандартів серій ISO 9000 та ISO 

10000? 

84. Особливості державних стандартів України з якості. 

85. Які завдання мають випробувальні лабораторії? 

86. У чому полягає акредитація випробувальних лабораторій? 

87.  Яке призначення інспекційного контролю за діяльністю лабораторій? 



 

21 

88. Поясніть порядок увезення чужоземної продукції на територію 

України? 

89. Які товари не пропускаються на територію України? 

90. Назвіть етапи сертифікації продукції чужоземних виробництв. 

91. Що таке атестат виробництва, сертифікат відповідності та ліцензійна 

угода між замовником і Держстандартом України? 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи 

вищої шкали в національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу 

ЕСТS.  

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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 Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на 

підставі таких критеріїв:  

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу й самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних знань).   

4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.  

Ураховуючи  розглянуті положення, критерії оцінювання такі. 

 «Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь 

бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент повністю за 

програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та 

інших джерелах і на практичних заняттях  дає бездоганні й глибокі відповіді на 

поставлені запитання, а також під час тестування демонструє знання не тільки 

основної, але й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні роздуми, 

робить узагальнювальні підсумки, використовує знання із суміжних, галузевих 

навчальних дисциплін, уміє пов’язати вивчений матеріал з реальною дійсністю 

й доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.  

 «Не зараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної 

частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення 

понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість 

помилок під час усної відповіді.  
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 Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або 

під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і 

самостійної роботи, залік отримують на останньому занятті без додаткових 

контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не відпрацювали 

пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік отримують тільки після 

усунення цих недоліків. 

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю 

    Присутність на лекційних заняттях – 0,5 бала, максимум дванадцять 

лекційних занять – 6 балів, лекційний конспект – 4 бали. У цілому 10 балів за 

семестр. 

     Навчальний семестр містить вісім практичних  занять з навчальної 

дисципліни. Рейтингова оцінка поточного модульного контролю (контрольна 

робота № 1 та  № 2) – по 10 балів, тобто 20 балів. Присутність на практичному 

занятті оцінюється – 1 бал, активність – 1 бал. Підготовка до практичного 

заняття й оволодіння практичними навичками оцінюється – 10 балів. Окремо 

оцінюється виконання завдань для самостійної роботи – 10 балів, написання та 

розкриття матеріалу в реферативній доповіді – 10 балів.  Виконання індивіду-

ального завдання (стаття, тезиси) оцінюється – 10 балів. Опитування під час 

проведення підсумкового заняття – 15 балів.  Усього на залік –100 балів. 
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