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Національний орган стандартизації
ДП "УкрНДНЦ"

ОТРИМАНО СЛОВНИКИ
Громадська організація «Ротарі клуб Київ Сіті» зробила
приємний подарунок ДП "УкрНДНЦ" у вигляді двох
цікавих видань: «Словник технічної термінології
(загальний)» І. Шелудька та Т. Садовського й «Словник
математичної термінології» Ф. Калиновича та Г.
Холодного, які будуть корисні й допомагатимуть у роботі
над нормативними документами

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Новини ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, Держстандарту
Республіки Білорусь, Держстандарту Республіки
Казахстан

КОНКУРС НА КРАЩЕ ГАСЛО ДЛЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Напередодні Дня стандартизації та метрології, який щорічно
відзначається в Україні 10 жовтня, було визначено переможця
конкурсу на краще гасло для Національного органу стандартизації.
Конкурс було започатковано в цьому році та проведено серед
співробітників підприємства. Підтримали цю ініціативу та виступили
спонсором наші партнери Belkozin Ukraine, які підготували призовий
фонд у розмірі 10 000 грн та особисто вручили автору гаслапереможця під час заходу.
Гасло переможець: «Національні стандарти – імідж та процвітання України», НОС ДП «УкрНДНЦ» буде
використовувати на своїх офіційних ресурсах при публічному висвітленні роботи НОС до проведення наступного
конкурсу.У наступному році планується проведення конкурсу на краще гасло, в якому зможуть взяти участь всі
бажаючі та долучитись до історії національного органу стандартизації.
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НАЙПОПУЛЯРНІШІ СЕРЕД ВИДАНИХ
У ЖОВТНІ СТАНДАРТІВ
ДСТУ 8909:2019 Метрологія. Вимірювальні канали
апаратів для гемодіалізу. Методика повірки

ДСТУ ISO 20700:2019 Директиви для послуг
управлінського консультування

ДСТУ 9045:2020 Паливо тверде. Методи визначення
хімічного складу золи

ДСТУ ISO 21001:2019 Освітні організації. Системи
управління в освітніх організаціях. Вимоги та
настанови щодо застосування

ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту.
Настанова з підтримання експлуатаційної
придатності
ДСТУ EN 71-1:2019 Безпечність іграшок. Частина 1.
Механічні та фізичні властивості

ДСТУ 7043:2020 Вироби макаронні. Загальні
технічні умови
ДСТУ ISO 21001:2019 Освітні організації. Системи
управління в освітніх організаціях. Вимоги та
настанови щодо застосування

ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ:

ЗАМОВИТИ
СТАНДАРТ
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ПРОЕКТИ
СТАНДАРТІВ ETSI

ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТІВ
У 2020 РОЦІ
Всього прийнято 319 стандартів:
195 міжнародних та європейських стандартів (EN,
ISO, IEC), прийнятих на національному рівні
124 національні стандарти

В жовтні на uas.org.ua було розміщено
повідомлення
щодо
початку
процедури
громадського обговорення та схвалення 7
проектів стандартів ETSI
Усі зауваження та коментарі до проектів
стандартів ETSI просимо надсилати до
національного
органу
стандартизації
на
електронну адресу: natalia.bilous@uas.org.ua

РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
В жовтні на uas.org.ua було розміщено повідомлення щодо розроблення перших редакцій 8 національних
стандартів.
Запрошуємо до розгляду та коментування цих проектів. Коментарі приймаються на електронні адреси, які
зазначені у повідомленнях.

ЗАКРИТТЯ ПРОЕКТУ TWINNING
23 жовтня 2020 року відбулась фінальна
конференція Проекту EU Twinning Project UA
17 ENIEC 01 18 “Посилення інституційної
спроможності українського національного
органу стандартизації".
Метою проекту було визначено
встановлення
в
Україні
системи
стандартизації,
сумісної
з
системою
стандартизації ЄС; спрощення, автоматизація
та гармонізація процесів стандартизації
відповідно до практик ЄС. Проект тривав 2
роки і складався з шести компонентів.
Донором проекту виступив Європейський Союз, Виконавцем - Федеральне міністерство економіки і енергетики
Німеччини у складі з:
Німецьким інститутом зі стандартизації - DIN
Німецьким національний інститутом метрології - PTB
Австрійським інститутом стандартів - ASI
Національним органом зі стандартизації Румунії - ASRO
Іспанською асоціацією зі стандартизації - UNE
Консультації європейських експертів, їхній досвід - стали якісно новим етапом розвитку і, безперечно, отримані знання
стануть у нагоді для побудови оновленої системи національної стандартизації, що, в свою чергу відкриває Україні нові
можливості.
ДП «УкрНДНЦ» щиро вдячне кожному експерту, лідерам компонентів, координаторам - PTB, Міністерству економіки
Німеччини за цю унікальну можливість отримати експертні знання та напрацювання досвідчених європейських колег і
використати результати проекту для побудови сучасної, наближеної до європейських практик моделі національної
стандартизації.
Звіт щодо результатів Проекту буде оприлюднено на офіційному сайті ДП «УкрНДНЦ».
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ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ
Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» проводить підвищення
кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців у сфері оцінки відповідності, сертифікації, систем
управління якістю, стандартизації, акредитації та метрології, а також, проводить корпоративне навчання
персоналу Вашого підприємства, організації чи компанії.

ПЛАН НАВЧАННЯ В ЛИСТОПАДІ
02 – 06 Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації системи управління якістю відповідно до
листопада вимог ДСТУ ISO 9001:2015.
Підготовка кандидатів у аудитори із сертифікації системи управління якістю відповідно до
вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018.
Підготовка кандидатів у аудитори з оцінки відповідності продукції за технічними
регламентами:– щодо медичних виробів;– щодо активних медичних виробів, які імплантують;–
щодо медичних виробів для діагностики in vitro.

09 – 13 Керування органом оцінки відповідності в умовах наближення законодавства України до
листопада стандартів ЄС (ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019)
09 – 13 Загальні принципи та настанова щодо системи менеджменту ризиками ДСТУ ISO 31000:2018.
листопада Рекомендації щодо застосування методів оцінювання ризику згідно з ДСТУ IEC/ISO 31010:2013
09 – 20 Повірка і калібрування засобів вимірювальної техніки за категоріями, відповідними видами та
листопада підвидами вимірювань
23 – 27 Підготовка кандидатів у аудитори з акредитації лабораторії на відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС
листопада 17025:2017
Деталі: тел.: (044) 452-34-27
e-maill: dekanat@uas.org.ua

ЖУРНАЛ ССЯ

ЖУРНАЛ "СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ"
ПРОПОНУЄ БЕЗКОШТОВНУ ПУБЛІКАЦІЮ СТАТЕЙ

Наряду зі статтями наукового спрямування, до друку також
приймаються статті у довільному публіцистичному стилі з
дотриманням вимог журналу.
Періодичність виходу – 6 разів на рік.
Наступний випуск журналу - грудень 2020 року.
Термін подачі матеріалів - 10 грудня 2020 року.
e-mail: assistant@uas.org.ua
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