
Студентам ЧНУ ім. Б.Хмельницького провели навчальну екскурсію в 
ДП «Черкасистандартметрологія» 

 
2 грудня 2015 року студенти Навчально-наукового інституту 

природничих наук ЧНУ ім. Б.Хмельницького, які навчаються за напрямком 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», з навчальною екскурсією відвідали                             
ДП «Черкасистандартметрологія». 

З лекцією перед ними виступила начальник сектору перспективного 
розвитку Ананьєва В.Д., яка відмітила важливість впровадження стандартів 
ISO серії 14000. Саме вони забезпечують організаціям усіх типів - як у 
державному, так і в приватному секторі - структуру, методологію і засоби 
для управління наслідками їхньої діяльності для навколишнього середовища. 
Система екологічного управління є інструментом, який дає можливість 
організації: 

-   визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи послуг; 
-   оцінити їх вплив на навколишнє середовище; 
-   розробити та впровадити дії щодо запобігання забруднення; 
- встановити контроль за впливом і застосовувати коригувальні 
заходи; 
-   визначити екологічні законодавчі та нормативні вимоги; 
- забезпечити діяльність у відповідності з екологічним 
законодавством України; 
-   визначати і досягати екологічних цілей; 
-   покращити екологічні характеристики; 
-   збалансувати і інтегрувати економічні та екологічні інтереси; 
-   своєчасно адаптуватися до мінливих умов. 

Валентина Дмитрівна відмітила, що студенти сьогодні – це провідні 
фахівці підприємств регіону завтра, і саме молодь має просувати на 
підприємствах регіону ідею впровадження сучасних систем управління, як 
обов’язкової умови розвитку бізнесу в майбутньому.  

 

 



Далі студенти завітали до найбільшого в області фонду нормативної 
документації. Для них була підготовлена виставка стандартів ISO серії 14000 
та інших нормативних документів. 

Провідний інженер відділу стандартизації та інформаційного 
забезпечення Базелюк Л.В. звернула увагу присутніх, що інформаційний 
ресурс ДП “Черкасистандартметрологія” на паперових носіях нараховує 
більше 22 тис. найменувань нормативних документів, які регламентують 
випуск продукції і надання послуг у всіх галузях народного господарства. 
Використовуючи значний інформаційний потенціал, Фонд НД надає 
суб’єктам господарювання регіону послуги з виготовлення та 
розповсюдження паперових примірників офіційних копій нормативних 
документів згідно з агентською угодою. Також, в рамках договору-
абонемента, замовникам надаються консультаційно-інформаційні послуги та 
методична допомога з усіх питань, що стосуються стандартизації та 
технічного регулювання. 
 

         
 
Особливу зацікавленість у студентів викликав огляд випробувального 

центру ДП «Черкасистандартметрологія», який акредитований Національним 
агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 
17025:2006.  
 

       
 

Керівник випробувального центру Сотник С.А. детально розповіла 
майбутнім екологам про потенційні можливості центру, який оснащений 
сучасним обладнанням і укомплектований висококваліфікованим 
персоналом.  



В ході екскурсії студенти відвідали випробувальну лабораторію 
харчової продукції та продукції легкої промисловості. Вони були 
ознайомлені з основними принципами методів аналізу харчової продукції, 
продовольчої сировини, посуду, мийних засобів, парфумерно-косметичних 
виробів, продукції легкої промисловості. Особливу увагу було приділено 
методам хроматографії, атомної абсорбції, сцинтиляційного детектування. 
Фахівці випробувального центру розповіли студентам про важливість та 
необхідність контролю за показниками якості та безпеки як готової 
продукції, так і сировини.  

 

 
 

Студенти проявили зацікавленість щодо проблем контролю якості 
харчової продукції, а також щодо якості продукції легкої промисловості 
дитячого асортименту. Під час екскурсії вони задавали фахівцям                 
ДП «Черкасистандартметрологія» багато запитань на які отримали вичерпні 
відповіді. 
 


