
АКТУАЛІЗАЦІЯ

ФОНДІВ НД

✅ перевірка чинності в Україні;
✅ перевірка наявності змін та
поправок;
✅ надання інформації про наявність
нормативного документа, що
заміняє скасований

ISO, IEC, CEN, CENELEC,
ETSI, Держстандарту Республіки

Білорусь, Держстандарту
Республіки Казахстан

 

ТЕХНІЧНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ

В УКРАЇНІ

ДАЙДЖЕСТ

НОВИН У СФЕРІ

МІЖНАРОДНОЇ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Національний орган стандартизації

ДП "УкрНДНЦ"

ВІС
НИК U

AS

березень

відповіді на актуальні питання
з приводу створення якісної

продукції, що відповідає
національним та міжнародним

стандартам

БЕРЕЗЕНЬ, 2020 (044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UAUAS.ORG.UA

з лютого 

2020 року

За ініціативи міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації Національним органом
стандартизації ДП "УкрНДНЦ" на офіційному сайті uas.org.ua надано доступ до стандартів, що визначено

критично важливими в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19

ВІДКРИТО ДОСТУП ДО КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ

СТАНДАРТІВ

Стандарти Міжнародної
організації зі стандартизації 

Стандарти Міжнародної 
 електротехнічної комісії 

Стандарти Європейського комітету
стандартизації та Європейського комітету

стандартизації в галузі електротехніки

Стандарти Американського
товариства випробування

матеріалів 

http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/poslugi-z-aktualizatsiyi-ofitsiynih-kopiy-normativnih-dokumentiv-pidpriyemstv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
https://techreg.in.ua/?fbclid=IwAR1iPN-Zb3YHIbVd4b4oMvrCL6FQH29oZ8JeOwAlTiLehEerHlacJ5Eqay8
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/informatsiyniy-daydzhest-novin-mizhnarodnih-i-regionalnih-organizatsiy-zi-standartizatsiyi-ta-sumizhnih-galuzey-diyalnosti/
http://uas.org.ua/ua/
https://techreg.in.ua/?fbclid=IwAR1iPN-Zb3YHIbVd4b4oMvrCL6FQH29oZ8JeOwAlTiLehEerHlacJ5Eqay8
http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/standarti-astm-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/yevropeyski-standarti-cen-cenelec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/vimogi-do-oformlennya-naukovih-prats/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iso-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/mizhnarodni-standarti-iec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/yevropeyski-standarti-cen-cenelec-dlya-podolannya-krizi-covid-19/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/standarti-astm-covid-19/
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ

СЕРЕД ВИДАНИХ 

У БЕРЕЗНІ СТАНДАРТІВ

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні
положення
 ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність
речовин і матеріалів. Номенклатура
показників і методи їхнього визначення.
Класифікація
ДСТУ EN 71-14:2018 Безпечність іграшок.
Частина 14. Батути для домашнього
використання
 ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 Інформаційні
технології. Словник термінів
 ДСТУ 8874:2019 Метрологія. Рівнеміри.
Методика повірки на державному
первинному еталоні
 
ДСТУ 8875:2019 Метрологія. Автомобільні
цистерни для нафтопродуктів. Методика
повірки

ДСТУ EN 614-1:2018 Безпечність машин.
Ергономічні принципи проектування.
Частина 1. Термінологія та загальні
принципи

Всього видавничо-поліграфічний відділ у
березні видав 25 стандартів

ДСТУ 8884:2019 Метрологія. Прилади
офтальмологічні ультразвукові. Методика
повірки
 

Підготовлено та видано щомісячний інформаційний покажчик ІПС 02 (2020) який містить
інформацію щодо прийнятих стандартів, змін до них, скасування нормативних документів, а
також перелік надрукованих стандартів за лютий

 
на офіційному сайті розміщено

повідомлення щодо створення нового ТК
 
 
Сфера діяльності: 
стандартизація у сфері систем і пристроїв
для виробництва, зберігання,
транспортування, вимірювання та
використання водню в якості енергоносія та
для енергетичної генерації.
 
Діяльність ТК охоплює:
 об’єкти господарства промислового та
енергетичного призначення, устатковання
та комплектуючі до нього, які
використовують водень в якості пального та
газу промислового призначення для
генерації електричної та теплової енергії (в
тому числі – елементи добичі, генерації,
зберігання, транспортування та споживання
водню); системи захисту водневих
технологічних систем та аудит водневих
технологічних систем.
 
Мета створення ТК «Водневі технології»: 
Доцільність створення ТК за напрямом
використання водню обумовлена
зацікавленістю компаній з поновлювальної
енергетичної генерації, проектувальних
організацій, виробників та постачальників
продукції у розробленні національних
стандартів, виконання робіт з розроблення
національних стандартів, гармонізованихз
міжнародними та регіональними
стандартами за найсучаснішими та
інноваційними науковими досягненнями в
галузі водневих технологій, в тому числі
палива та енергетики.

СТВОРЕННЯ

ТЕХНІЧНОГО

КОМІТЕТУ

СТАНДАРТИЗАЦІЇ

«ВОДНЕВІ

ТЕХНОЛОГІЇ»

ПРИЙНЯТТЯ

СТАНДАРТІВ 

У БЕРЕЗНІ

Всього прийнято 108 стандартів:
77 міжнародних та європейських стандартів  
(EN, ISO, IEC), прийнятих на національному
рівні
31  національний стандарт

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnih-dokumentiv/ostanni-nadhodzhennya/
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhna-bezpeka-zagal-ni-polozhennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhna-bezpeka-zagal-ni-polozhennja.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-igrashok-chastina-14-batuti-dlja-domashn-ogo-vikoristannja-41254.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-igrashok-chastina-14-batuti-dlja-domashn-ogo-vikoristannja-41254.html
http://shop.uas.org.ua/ua/informacijni-tehnologii-slovnik-terminiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/informacijni-tehnologii-slovnik-terminiv.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-rivnemiri-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-rivnemiri-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-avtomobil-ni-cisterni-dlja-naftoproduktiv-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-avtomobil-ni-cisterni-dlja-naftoproduktiv-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-mashin-ergonomichni-principi-proektuvannja-chastina-1-terminologija-ta-zagal-ni-principi-38642.html
http://shop.uas.org.ua/ua/bezpechnist-mashin-ergonomichni-principi-proektuvannja-chastina-1-terminologija-ta-zagal-ni-principi-38642.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-priladi-oftal-mologichni-ul-trazvukovi-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/metrologija-priladi-oftal-mologichni-ul-trazvukovi-metodika-povirki.html
http://shop.uas.org.ua/ua/standarti-informacijnij-pokazhchik-2-2020.html
http://shop.uas.org.ua/ua/standarti-informacijnij-pokazhchik-2-2020.html
http://shop.uas.org.ua/ua/standarti-informacijnij-pokazhchik-2-2020.html
http://shop.uas.org.ua/ua/standarti-informacijnij-pokazhchik-2-2020.html
http://shop.uas.org.ua/ua/standarti-informacijnij-pokazhchik-2-2020.html
http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-shhodo-stvorennya-tehnichnogo-komitetu-standartizatsiyi-vodnevi-tehnologiyi/
http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-shhodo-stvorennya-tehnichnogo-komitetu-standartizatsiyi-vodnevi-tehnologiyi/
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
http://shop.uas.org.ua/ua/pozhezhovibuhonebezpechnist-rechovin-i-materialiv-nomenklatura-pokaznikiv-i-metodi-ihn-ogo-viznachennja-klasifikacija.html
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ПРОЕКТ TWINNING: «ПОСИЛЕННЯ

ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ»

у зв'язку з оголошеним карантином візити короткострокових експертів перенесено 

 

XXIV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ДЛЯ ДІТЕЙ BABY EXPO’2020

10-13 березня 2020 року відбувся XXIV Міжнародний
форум товарів і послуг для дітей BABY EXPO’2020.В
рамках цього форуму проводиться восьма галузева
спеціалізована науково-практична конференція «Дитяче
харчування: доступність, безпечність,
конкурентноспоможність», в якій взяла участь Світлана
Кохан – провідний інженер НД відділу з розробки та
технічної перевірки стандартів Управління національної
та міжнародної стандартизації.
 
На конференції було розглянуто такі питання:
- сучасний стан, потенціал та тенденції розвитку
дитячого харчування;
- актуальні питання технічного регулювання,
стандартизації документів для дитячого харчування;
- шляхи вдосконалення продуктів харчування для дітей.

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ «УГОДА АСАА:

ПРОМИСЛОВИЙ ДІАЛОГ»

За ініціативи Мінекономіки 6 березня п.р. в
рамках підготовки до проведення Четвертого
засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС з
горизонтальних питань та окремих секторів
промисловості відбулась Експертна дискусія
«Угода АСАА: промисловий діалог».
 
Метою заходу стало налагодження взаємодії між
інституціями інфраструктури якості України,
експортоорієнтованим бізнесом і споживачами
якісної промислової продукції, а також підготовка
до попередньої оціночної місії ЄС щодо
готовності української сторони працювати за
оновленим законодавством, гармонізованим з
європейськими нормами.
 

 
 
Відео семінару, всі презентаційні матеріали  розміщенні на Комунікативний платформі з питань
технічного регулювання: techreg.in.ua.

http://uas.org.ua/ua/
https://techreg.in.ua/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8/?fbclid=IwAR2nWv9gl0pngLQEWjRnB8ntm-467a1Ok1njgrvZu36NcT5-NU_Kbg4jmYo


Зміна №  3 до ДСТУ 4804:2007 «Виноматеріали для
шампанського України та вин ігристих. Технічні  умови»
 
Зміна № 2 до ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні
умови»
 
Зміна № 1 до ДСТУ 4805:2007 «Виноматеріали оброблені.
Загальні технічні умови»
 
Зміна № 1 до ДСТУ 6035:2008 «Вермути. Технічні умови»
 
Зміна №  1 до ДСТУ 6038:2008 «Напої на основі вина.
Загальні технічні умови»
 
Зміна № 2 до ДСТУ 4396:2005 «Виноматеріали виноградні
для закладки на витримку. Загальні технічні умови»
 
Зміна № 2 до ДСТУ 7209:2011 «Виноматеріали виноградні
необроблені. Технічні умови»
 
Зміна №  3 до ДСТУ 4800:2007 «Шампанське України.
Технічні умови»
 
Зміна №  4 до ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні
умови»
 
ДСТУ EN 1423:202_ (EN 1423:2012; АС:2013,
IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Матеріали для
нанесення методом напилювання. Мікрокульки скляні,
наповнювачі протиковзні та суміші з них»
 
ДСТУ EN 12899-4:202_ (EN 12899-4:2007) «Знаки дорожні
вертикальні стаціонарні. Частина 4. Контроль виробництва
на підприємстві»
 
ДСТУ EN 12899-5:20_ (EN 12899-5:2007) «Знаки дорожні
вертикальні стаціонарні. Частина 5. Початкові
випробування типу виробу»
 
ДСТУ ISO 22322:202_ (ISO 22322:2015, IDT) «Соціальна
безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні
рекомендації щодо оповіщення населення»
 
ДСТУ 33.120:20__ «Страховий фонд документації.
Правила готування документації на культурні цінності до
формування страхового фонду документації»
 
ДСТУ ISO 18805:202_ (ISO 18805:2017,IDT) «Класифікація
шин. Сільськогосподарські, лісогосподарські та будівельні
машини». Національний стандарт розроблено на заміну
ДСТУ ISO 4251-4:2015 (ISO 4251-4:2010, IDT)
 
ДСТУ «Система управління пожежною безпекою об’єкта
захисту. Оцінка стану пожежної безпеки. Загальні
положення»
 
ДСТУ ____:202_ «Засоби індивідуального захисту органів
дихання. Автономні дихальні апарати на хімічно зв'язаному
кисні для евакуації та аварійно-рятівних робіт при пожежі.
Класифікація, технічні вимоги та методи випробувань»
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 РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

ДСТУ EN 417:202_ (EN 417:2012, IDT) «Балони металеві
одноразові для скраплених нафтових газів з  клапаном або
без клапана для використання з переносним обладнанням.
Конструювання, діагностика, випробування і маркування»
 
ДСТУ EN ISO 2719:202_ (EN ISO 2719:2016; ISO 2719:2016,
IDT) «Визначення температури спалаху. Метод Пенскі-
Мартенса із закритою чашкою». Національний стандарт
розроблено на заміну ДСТУ ISO 2719:2006 (ISO 2719:2002,
IDT)
 
ДСТУ EN ISO 3405:202_ (EN ISO 3405:2019; ISO 3405:2019,
IDT) «Нафта та супутні продукти з природних або
синтетичних джерел. Визначення характеристик дистиляції
за атмосферного тиску». Національний стандарт
розроблено на заміну ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
 
ДСТУ EN ISO 3924:202_  (EN ISO 3924:2019; ISO
3924:2019, IDT) «Нафтопродукти. Визначення меж
розподілу температур кипіння. Метод газової
хроматографії». Національний стандарт розроблено на
заміну ДСТУ ISO 3924:2007
 
ДСТУ EN ISO 10156:202_ (EN ISO 10156:2017; ISO
10156:2017, IDT) «Газові балони. Гази і газові суміші.
Визначення потенціалу горючості та окислювальної
здатності для вибору випускного клапану балону».
 
ДСТУ EN 16143:202_ (EN 16143:2013, IDT)
«Нафтопродукти. Визначення вмісту бензо(а)пірену (ВаР) та
деяких вибраних поліциклічних ароматичних вуглеводнів
(ПАВ) у оливах-наповнювачах. Методика подвійного
очищення з використанням РХ(LC) і ГХ/МС (GC/MS)
аналізуванням»
 
ДСТУ EN 16516:202_ (EN 16516:2017, IDT) «Будівельні
вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Визначення
викидів у повітря приміщення»

В березні на офіційному сайті  було
розміщено повідомлення щодо
розроблення 24 національних

стандартів

Строк подання коментарів — 60
календарних днів з дня оприлюднення

повідомлення

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/proekti-natsionalnih-standartiv/
http://uas.org.ua/ua/category/standartizatsiya/proekti-natsionalnih-standartiv/


БЕРЕЗЕНЬ, 2020 UAS.ORG.UA (044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UA

ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість
продукту. Частина 1. Модель якості   (ISO/IEC 9126-
1:2001,IDT)
  
ДСТУ 2396-94 Системи оброблення інформації. Теорія 
 інформації. Терміни та визначення (ISO 2382-16:1978,NEQ)
  
ДСТУ 2399-94 Системи оброблення інформації. Логічні
пристрої, схеми, сигнали. Терміни та визначення  (ISO 2382-
3:1987,NEQ)
  
ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації.
Програмування. Терміни та визначення (ISO/IEC 2382-
7:1989,NEQ)
  
ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні
поняття. Терміни та визначення (ISO 2382-1:1993,NEQ)
  
ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації.
Комп’ютерна графіка. Терміни та  визначення (ISO 2382-
13:1984,NEQ)
  
ДСТУ 2940-94 Системи оброблення інформації. Керування
процесами оброблення даних. Терміни та визначення (ISO
2382-8:1986,ISO 2382-10:1979,NEQ)
  
ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації.
Розроблення систем. Терміни та визначення (ISO 2382-
20:1990,NEQ)
  
ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо
документування  комп’ютерних програм (ISO/IEC
6592:2000,MOD)
  
 ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології.
Настанови з керування безпекою інформаційних технологій.
Частина 4. Вибирання засобів захистуі  (ISO/IEC TR 13335-
4:2000,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2005 Інформаційні технології.
Настанови з керування безпекою   інформаційних
технологій. Частина 5. Настанова з управління мережною
безпекою  (ISO/IEC TR 13335-5:2001,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології.
Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний
огляд (ISO/IEC 14598-1:1999,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології.
Оцінювання програмного   продукту. Частина 2. Планування
та керування  (ISO/IEC 14598-2:2000,IDT).
  
ДСТУ ISO/IEC 14598-3:2005  Інформаційні технології.
Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для
розробників (ISO/IEC 14598-3:2000,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології.
Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для
оцінювачів  (ISO/IEC 14598-5:1998,IDT).
  
 

 СКАСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

В березні на офіційному сайті  було
розміщено повідомлення щодо

скасування 27 національних
стандартів

Строк подання коментарів – 4 місяці
з дня оприлюднення повідомлення

ДСТУ ISO/IEC TR 15271:2010 Інформаційні технології.
Настанови щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси
життєвого циклу програмного забезпечення)  (ISO/IEC TR
15271:1998,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології.
Оцінювання процесів життєвого циклу програмних
засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова
(ISO/IEC TR 15504-1:1998,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2:2002 Інформаційні технології.
Оцінювання процесів життєвого   циклу програмних
засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та
потужності процесу  (ISO/IEC TR 15504-2:1998,IDT).
  
ДСТУ ISO/IEC TR 15504-7:2003 Інформаційні технології.
Оцінювання процесів життєвого циклу програмних
засобів. Частина 7. Настанова з удосконалення процесу
(ISO/IEC TR 15504-7:1998,IDT)
  
 ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології.
Документування програм. Документація користувача
(ISO/IEC 15910:1999,IDT)
  
 ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 Інформаційні технології.
Методи захисту. Криптографічні   методи, що ґрунтуються
на еліптичних кривих. Частина 3. Установлення ключів
 (ISO/IEC 15946-3:2002,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 19796-1:2010 Інформаційні технології.
Навчання, освіта та тренування. Керування якістю,
гарантії та метрики якості. Частина 1. Загальний підхід 
(ISO/IEC 19796-1:2005,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-3:2003 Інформаційні технології.
Настанови з керування безпекою інформаційних
технологій (ІТ). Частина 3. Методи керування захистом ІТ
 (ISO/IEC TR 13335-3:1998,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології.
Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес
для замовників (ISO/IEC 14598-4:1999,IDT)
  
ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології.
Пакети програм. Тестування і вимоги до     якості (ISO/IEC
12119:1994,IDT).
  
ДСТУ ISO 2597-1:2003 «Руди залізні. Визначення
загального заліза. Частина 1. Титриметричний метод
після  відновлення хлоридом олова(ІІ)» 
  
ДСТУ ISO 4688-1:2003 «Руди залізні. Визначення
алюмінію. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний
спектрометричний метод»

http://uas.org.ua/ua/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/povidomlennya-shhodo-skasuvannya-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/povidomlennya-shhodo-skasuvannya-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/povidomlennya-shhodo-skasuvannya-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/povidomlennya-shhodo-skasuvannya-normativnih-dokumentiv/
http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/povidomlennya-shhodo-skasuvannya-normativnih-dokumentiv/
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Звертаємо Вашу увагу, що з 01 березня 2020 р.
у зв’язку зі зміною редакційної політики та
популяризацією журналу «Стандартизація,
сертифікація, якість», оновлено вимоги до

статей.
 

Наряду зі статтями наукового спрямування, до
друку також приймаються статті у довільному

публіцистичному стилі.
 

Докладніше про нові вимоги можна дізнатися на
офіційному сайті

 
Як і раніше публікації статей залишаються

безкоштовною.
Періодичність виходу – 6 разів на рік.

 
Чекаємо на Ваші нові матеріали!

Національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ» продовжує виконувати свої
функції, але з метою запобігання можливого поширення епідемії, спричиненої
коронавірусом (COVID-19) ми перейшли на використання дистанційних каналів
зав’язку зі своїми клієнтами та партнерами. 
 
Ми й надалі продовжуємо забезпечувати прийняття, видання та розповсюдження
національних стандартів, зокрема функціонує онлайн-магазин стандартів, також
продовжується оброблення замовлень, які надходять до нас, працює форма
зворотнього зв’язку на офіційному сайті та готуються відповіді на вхідні запити.
 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В

ОНЛАЙН-ФОРМІ

e-mail: assistant@uas.org.ua
тел. 452-33-96
 

ЖУРНАЛ   "СТАНДАРТИЗАЦІЯ,  СЕРТИФІКАЦІЯ,
ЯКІСТЬ" ПРОПОНУЄ  БЕЗКОШТОВНУ 

 ПУБЛІКАЦІЮ  СТАТЕЙ 

(044) 452 33 96
UKRNDNC@UAS.ORG.UAБЕРЕЗЕНЬ, 2020 UAS.ORG.UA

06 – 10
квітня

13 – 17
квітня

Системи управління безпечністю
харчових продуктів відповідно до

вимог ДСТУ ISO 22000:2019
 

Системи менеджменту безпеки
харчових продуктів відповідно до

вимог ДСТУ ISO 22000:2018

21– 24
квітня

Загальні принципи та настанова
щодо системи менеджменту

ризиками ДСТУ ISO 31000:2018. 
Рекомендації щодо застосування

методів оцінювання ризику

ISO  22000 ISO  31000 ISO  9001
Підготовка кандидатів в
аудитори та внутрішніх
аудиторів з сертифікації

систем управління якістю
згідно з  

ДСТУ ISO 9001:2015

Вартість навчання: 3 924 грн. з ПДВ.
Детальна інформація за тел.: (067) 7-196-196

http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/vimogi-do-oformlennya-naukovih-prats/
http://shop.uas.org.ua/
http://uas.org.ua/
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/
http://uas.org.ua/ua/services/navchannya/vidannya-zhurnalu-ssya/vimogi-do-oformlennya-naukovih-prats/
http://uas.org.ua/ua/

