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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗА МОДУЛЕМ «СЕРТИФІКАЦІЯ» 

 

1. Суть сертифікації, її предмет і об'єкт: 

a) Це офіційне підтвердження необхідних і достатніх умов виробництва 

певної продукції. 

b) Якість продукції, процесу, послуг і систем якості. 

c) Процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що 

продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам. 

d) Продукція, процес, послуга, система, організація, підприємство, 

лабораторія. 

2. Мета, завдання і значення сертифікації: 

a) Контроль, експертиза продукції, атестація, акредитація органів 

сертифікації. 

b) Підтвердження відповідності даної продукції обов'язковим вимогам 

стандарту. 

c) Гарантується безпека виробництва продукції для людини і 

навколишнього середовища. 

d) Сприяє підвищенню конкурентоздатності продукції. 

3. Види, органи і системи сертифікації: 

a) Національна, регіональна, 

міжнародна. 

b) Науково-технічна комісія. 

c) Обов'язкова, добровільна. 

d) Випробувальна лабораторія. 

e) Держстандарт. 

f) Експерти-аудитори. 
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4. Розмежувати поняття: 

«відповідність»,  

«посвідчення 

відповідності», 

«сертифікат 

відповідності»,  

«знак відповідності» 

a) Додержання всіх встановлених вимог до 

продукції, процесів, послуг. 

b) Знак, який вказує на те, що забезпечується 

якість згідно стандартів чи нормативних 

документів. 

c) Документ, який вказує, що забезпечується 

необхідна впевненість, що ідентифікована 

продукція відповідає конкретному стандарту. 

d) Документ, який доводить, що конкретний 

випробувальний зразок відповідає стандарту. 

 

5. Порядок проведення сертифікації продукції: 

a) Атестація виробництва. 

b) Подання та розгляд заявки. 

c) Видача сертифіката відповідності. 

d) Прийняття рішення за заявкою з зазначенням схеми (модуля) 

сертифікації. 

e) Відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування. 

f) Аналіз одержаних результатів та надання ліцензій. 

6. Коли, згідно якого документу і в яких випадках встановлені такі 

зображення знака відповідності:  

 

a) 1) у 1990 році; 2) у 1993 році; 3) у 1996 році. 

b) 1) згідно ДСТУ 2296; 2) згідно ISO 9000; 3) згідно ДСТУ 3410. 

c) Для продукції, яка відповідає: 1) обов'язковим вимогам нормативних 

документів; 2) вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами 

України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію; 3) вимогам 
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нормативних документів, що поширюються на дану продукцію. 

7. Яким документом регламентовані вимоги до атестації 

виробництва? 

a) ДСТУ 2296  

b) КНД 50-004 

c) ДСТУ 3410  

d) КНД 50-005 

e) ДСТУ 3411  

f) КНД 50-006 . 

8. Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується, до 

атестованого виробництва, до проведення випробувань: 

a) Призначення головного контролера і його заступника. 

b) Періодичність випробувань продукції, що сертифікується. 

c) Наявність повного комплекту технічної документації на продукцію. 

d) Наявність нормативної, конструкторської, технологічної документації. 

9. Які стандарти розглядають терміни та визначення якості, 

статистичні методи контролю та регулювання: 

a) ДСТУ 3230  

b) ДСТУ ІSО 9001 

c) ДСТУ 2925  

d) ДСТУ ІSО 9002 

e) ДСТУ 3514  

f) ДСТУ ІSО 9003 

g) ГОСТ 15895  

h) ДСТУ БА 1.1-11 

10. Стандарти, що регламентують управління якістю та елементи 

системи якості: 

a) ДСТУ 2925  

b) ДСТУ ІSО 9001 

c) ДСТУ 3230  

d) ДСТУ ІSО 9002 

e) ДСТУ 3514  

f) ДСТУ ІSО 9003 

g) ГОСТ 15895  

h) ДСТУ ІSО 9004-1 

11. Стандарти, що розробляють принципи управління якістю: 

a) ДСТУ 2462  

b) ДСТУ ІSО 9000 

c) ДСТУ 3410  

d) ДСТУ БО 9001 

e) ДСТУ 3413  

f) ДСТУ БО 9002 

g) ДСТУ 3415  

h) ДСТУ БО 9003 
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12. Назвати стандарти, що розробляють загальні вимоги до органів з 

сертифікації продукції та стандарти з сертифікації систем якості: 

a) ДСТУ 3411  

b) ДСТУ БК 45011 

c) ДСТУ 3414  

d) БК 45012 

e) ДСТУ 3417  

f) БК 45013 

g) ДСТУ 3420  

h) ЕК 45014 

 

 


