ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
Для навчання запрошуються бакалаври чи
спеціалісти будь-якого напрямку підготовки.
Термін навчання – 1.5 роки. Після закінчення
надається диплом державного зразка.

Серія Техногенна безпека,
який включено до
переліку фахових видань України (Постанова
Президії ВАК України від 10.03.2010. №1-05/2),
окремим розділом якого є “Якість і безпека
середовища життєдіяльності людини”.

Випускники, які закінчили магістратуру,
можуть працювати:
 керівником
установи
або
структурного
підрозділу з якості, стандартизації та сертифікації,
 керівником
підрозділу
організації
(підприємства, установи) з обов’язками впровадження
ІСМ,
 в
регіональних
центрах
стандартизації,
метрології та сертифікації;
 у випробувальних лабораторіях;
 у Держінспекції України з питань захисту прав
споживачів;
 експертами у Держінспекції з контролю якості;
 експертами-аудиторами з сертифікації;
 експертами із стандартизації та метрології;
 фахівцями з розробки державних стандартів;
 науковими співробітниками та викладачами в
навчальних закладах.

Магістри, які висловлять бажання займатися
науковою діяльністю, зможуть це здійснити на
кафедрі ЯСіТЕБ. На кафедрі можна готувати
кандидатські дисертації за спеціальностями:
21.06.01 – екологічна безпека;
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологгічне забезпечення,
03.00.01 – радіобіологія,
03.00.16 – екологія,
а також публікувати результати своїх наукових
досліджень у науковому журналі Наукові праці.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені Петра Могили
КАФЕДРА ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ і
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
«ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА
СЕРТИФІКАЦІЯ» (8.18010010)

Термін навчання – 1.5 роки.

Кафедра якості, стандартизації і
техногенно-екологічної безпеки (ЯСіТЕБ)
Завідувач кафедри – Людмила Іванівна Григор’єва
доктор біологічних наук, професор
тел./факс (0512) 465495, 76
тел. 0989744702, 0633445449
e-mail: kafecobezpeka@ukr.net

Для отримання студентами навичок практичної та
науково-дослідної діяльності заключено договори про
співпрацю з:
- ДП
«Миколаївський
науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
- НУ “Львівська політехніка”;
- Одеська державна академія технічного
регулювання та якості;
- Херсонський
національний
технічний
університет та інші.

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
«ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА
СЕРТИФІКАЦІЯ» (8.18010010)
Магістерська програма «Якість, стандартизація
та сертифікація» передбачає надання студентам
знань у галузі організації підприємницької діяльності
з виконанням вимог міжнародних стандартів
управління якістю за ISO 9001, екологічних
стандартів та систем екологічного менеджменту за
ISO 14001, систем безпеки та гігієни праці за OHSAS
18001, аудиту систем управління якістю за ISO
19001, інших міжнародних стандартів, а також знань з
організації сертифікації систем управління якістю.
Основною метою магістерської програми «Якість,
стандартизація та сертифікація» є теоретична та
практична підготовка висококваліфікованих магістрів
згідно потреб сучасного ринку праці. Реалізація цієї
мети полягає у вихованні професіоналів, що глибоко
розуміють
системність
розгортання
систем
управління якістю продукції та послуг, знають
механізми адаптації підприємницької діяльності до
міжнародних вимог, володіють сучасними методами
управління якістю на основі TQM (тотального
менеджменту якості); мають європейські орієнтири
щодо необхідності впровадження в організаціях
системи екологічного управління відповідно до
найбільш значної міжнародної природоохоронної
ініціативи – стандартів ISO 14001, а також системи
управління гігієною і безпекою праці за OHSAS 18001,
системи соціальної відповідальності за SA 8000 та
розуміють, що конкурентоспроможність продукції
(послуг) безпосередньо пов’язана із безпекою для
людини та довкілля усього процесу її виробництва.
Для проведення практичних і лабораторних
занять обладнано:
- спеціалізований кабінет біофізики та стандартизації професійної безпеки й виробничої санітарії,
- кабінет організації інтегрованих систем
управління,
- навчально-наукову лабораторію загальної
мікробіології та бактеріологічного контролю.

Робота студентів у навчально-науковій
лабораторії та спеціалізованому кабінеті





У
процесі
підготовки
магістрів
за
спеціальністю
“Якість,
стандартизація
та
сертифікація”
вивчаються
такі
професійні
дисципліни:
 Менеджмент якості і системи управління якістю,
 Процеси та системи стандартизації,
 Процеси та системи сертифікації,
 Екологічна стандартизація та сертифікація,
 Менеджмент сертифікації персоналу,
 Стандартизація радіаційної безпеки,
 Стандартизація
професійної
безпеки
та
виробничої санітарії,
 Аудит якості і систем менеджменту,
 Стандартизація параметрів впливу і екоаудит
діяльностіі,
 Якість та безпека товарів народного споживання,
 Соціальна відповідальність та сертифікація SA
8000,
 Методологія
та
організація
наукових
досліджень.
Особливістю у підготовці магістрів за даною
спеціальністю є підготовка дипломованих фахівців,
які будуть здатними здійснювати системний та
стратегічний аналіз управління діяльністю установи
(підприємства, організації), з впровадженням на них
інтегрованих систем менеджменту (ІСМ) на базі
поєднання:
тотальний менеджмент якості (ISO 9001)
+
якість навколишнього середовища (ISO 14001)
+
безпечна та здорова організація виробничого
процесу (OHSAS 18001)
+
соціальна відповідальність (SA 8000).

