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З нагоди Європейського тижня якості у Черкасах 

провели круглий стіл 

 

В рамках Європейського тижня 

якості на базі 

ДП «Черкасистандартметрологія» відбувся 

круглий стіл на тему «Якість – емоції - 

натхнення». У заході взяли участь провідні 

фахівці підприємства, студенти профільних 

спеціальностей та журналісти.  

За словами організаторів, метою 

проведення заходу є привернення уваги 

уряду й громадськості до проблем якості, 

сприяння  розвитку національного руху за якість, а також його інтеграції у Європейський і 

всесвітній рух.  

  - Якість – це не тільки безпека товарів та послуг для людини і довкілля, не тільки 

дотримання стандартів, але ще більшою мірою задоволеність запитів та очікувань 

споживачів, поліпшення життя 

людей в цілому. Це одна з 

найпріоритетніших проблем в 

економіках провідних країн світу. За 

сучасних умов якість і 

вдосконалення є ключем до успіху 

будь-якого підприємства, будь-якої 

галузі та, звісно ж, кожної країни, - 

підкреслив на початку зустрічі 

керівник 

ДП «Черкасистандартметрологія» 

Михайло Чорнопищук.  
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Він також розповів учасникам 

круглого столу про роботу 

підприємства, окресливши основні 

напрямки його діяльності, а також 

ознайомив з законодавчими змінами, 

які  невдовзі очікують виробників на 

шляху до євроінтеграції.   

ДП «Черкасистандартметрологія» 

сприяє впровадженню передових 

технологій у сфері якості, надаючи 

всебічну підтримку вітчизняним підприємствам у сфері метрології, стандартизації та 

сертифікації продукції, послуг і систем управління якістю, - підкреслив Михайло 

Чорнопищук.  

Про кожен з цих напрямків роботи розповіли студентам та ЗМІ  заступники директора 

підприємства Володимир Швецов та Олександр Камша.  

Спікери також відзначили потужну матеріально-технічну базу підприємства, зокрема,  

можливості випробувального центру, лабораторій, можливості органу з сертифікації систем 

управління, який акредитований на відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011, фахівцями   

якого    сертифіковані   системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009, 

у тому числі закладів охорони 

здоров’я, системи управління якістю 

виробів медичних на відповідність 

ДСТУ ISO 13485:2005 та системи 

управління безпечністю харчових 

продуктів на відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 22000:2007, що 

підтверджено виданими 

сертифікатами.  

Гості мали змогу не лише 

почути як живе та працює 
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підприємство, а й побачити це на власні очі. Після теоретичної частини всіх очікувала цікава 

та пізнавальна екскурсія. 

Учасників заходу ознайомили з роботою Інформаційного фонду, а також 

продемонстрували лабораторії Випробувального центру, де фахівці досліджують якість 

продукції.  

Перебуваючи на сторожі захисту прав споживачів, Випробувальний центр ДП 

«Черкасистандартметрологія» лише протягом цього року виявив невідповідності в 98 зразках 

харчової продукції та продовольчої сировини і 13 зразках продукції легкої промисловості. 

Де проводять такі дослідження показали учасникам заходу, продемонструвавши 

випробувальну лабораторію продукції легкої промисловості, сектор з випробувань 

електропобутових та аналогічних виробів та інші  лабораторії.  

Підприємство створило потужну базу обладнання і постійно її оновлює, що забезпечує 

необхідний рівень виконання метрологічних робіт та послуг. Щороку повірочними 

підрозділами здійснюється повірка близько 200 тис. засобів вимірювальної техніки. 

Як це відбувається на практиці студенти мали змогу спостерігати у відділі повірки і 

метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки механічних і лінійно-кутових величин, 

секторі з ремонту та обслуговування медичної техніки та обладнання спеціального 

призначення, а також інших стратегічно важливих підрозділах підприємства. 

Екскурсія сповнила новими знаннями та враженнями майбутніх фахівців. І можливо 

для  когось така зустріч стане поштовхом при подальшому виборі професії та самореалізації. 

Слід зауважити, на підприємстві приділяють особливу увагу кваліфікації персоналу, адже 

найсучасніше обладнання і нові 

технології  без належних знань та 

досвіду працівників не матимуть 

результату. - Саме тому головним 

багатством підприємства  є 

кваліфікований персонал, - 

відзначають у 

ДП «Черкасистандартметрологія».   


