
ЗВІТ 

про діяльність ССЗ за темою НДР 

“Забезпечення функціонування Служби стандартних зразків складу та 

властивостей речовин і матеріалів” 

за жовтень-грудень 2016 року 

У звітному періоді Науково-методичний центр Служби стандартних зразків 

України згідно з покладеними на нього відповідними розпорядчими документами 

функціями виконував роботи з науково-методичного керівництва та координації 

робіт із створення СЗ виробниками СЗ; надання науково-методичних консультацій 

щодо розроблення та застосування СЗ; брав участь у діяльності міжнародного 

співробітництва з питань розроблення та застосування СЗ, розроблення настанов і 

рекомендації щодо розроблення та застосування СЗ.  

На виконання цих функцій здійснено: 

1 Науково-методичне керівництво та координацію роботами з 

доопрацювання документації на стандартний зразок складу (агрохімічних 

показників) чорнозему типового важкосуглинкового, розробленого ННЦ "Інститут 

метрології" спільно з ННЦ "ІГА імені О. Н. Соколовського" та стандартний зразок 

складу дистен-силіманітового концентрату для хімічного та спектрального методів 

аналізу (розробленого ННЦ "Інститут метрології" спільно з ДП "ДНДП Інститут 

титану"), після зауважень, одержаних від РУП "Бєлоруський державний інститут 

метрології" (м. Мінськ, Республіка Бєларусь). 

2. Надано консультації розробникам та користувачам з питань СЗ, 

основні з яких стосуються питань щодо використання стандартних зразків 

після закінчення терміну дії сертифікатів затвердження типів, щодо порядку 

подовження термінів дії придатності екземплярів стандартних зразків з 

вичерпаним терміном придатності СЗ, щодо особливостей застосування 

стандартних зразків у зв'язку з новим Законом про метрологію. З метою 

інформаційного забезпечення щодо застосування стандартних зразків надано 

письмові та усні (у т.ч. за телефонними запитами) консультації понад 20 

підприємствам з питань, що стосуються різних аспектів практичного 

застосування стандартних зразків і закордонних еталонних матеріалів. 

Надано консультації з питань діяльності координаторів міжлабораторних 

порівнянь результатів вимірювань (МПР) із застосуванням стандартних 

зразків та застосуваня статистичних методів оброблення результатів МПР. 

Проведено експертизу та надано консультації щодо складання звіту про 

результати виконання Програми міжлабораторних порівнянь результатів 

вимірювань показників якості вугілля та коксу, проведених координатором 

міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР) – ДП "УХІН", 

м. Харків. 
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3. У рамках участі у діяльності міжнародного співробітництва з питань 

розроблення та застосування СЗ здійснено розгляд чотирьох проектів документів, 

отриманих в порядку співробітництва з МДР (Міждержавна Рада зі стандартизації, 

метрології та сертифікації) – міждержавних стандартів, створюваних в межах МДР 

на основі відповідних стандартів.  

У звітний період за дорученням Мінекономрозвитку України Науково-

методичним центром Служби стандартних зразків України було підготовлено 

інформацію до проекту протоколу 50-го засідання Міждержавної ради зі 

стандартизації, метрології та сертифікації (МДР) стосовно виконання завдань щодо 

реалізації "Программы по созданию и применению межгосударственных 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2016–2020 годы" 

та питань щодо актуалізації Реєстру МСЗ. 

Після розгляду та опрацювання матеріалів, наданих розробником СЗ 

РУП "БелГИМ" (м. Мінськ, Бєларусь) науково-методичним центром ССЗ було 

підготовлено позитивний висновок з рекомендованими пропозиціями щодо 

можливості визнання двох типів СЗ РБ в якості міждержавних СЗ, які було 

надіслано для розгляду до Мінекономрозвитку України. 

4. У звітний період представник Науково-методичного центру Служби СЗ 

взяв участь у X Міжнародній науково-технічній конференції "Метрологія та 

вимірювальна техніка (Метрологія – 2016)" (ННЦ "Інститут метрології", Харків, 

Україна) з доповідями "Метрологічні аспекти клінічних лабораторних досліджень і 

нові вимоги ДСТУ ISO EN 15189:2015" та "Щодо вимог до точності результатів 

клінічних лабораторних досліджень та їх встановлення в Україні", а також у 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю "ДСТУ EN 

ISO 15189:2015–Дорожня карта якості лабораторних досліджень" у рамках 

Міжнародного форуму "Менеджмент в охороні здоров'я" (Всеукраїнська асоціація 

клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ, м. Київ) з доповідями 

"Метрологія клінічних лабораторних досліджень у світлі вимог 

ДСТУ ISO EN 15189:2015" та "Сучасні вимоги до точності результатів клінічних 

лабораторних досліджень та пропозиції щодо їх встановлення в Україні". 

 

Керівник роботи      А. Г. Івков 


