
 Напрям підготовки: 07 «Управління та адміністрування». 

Спеціальність 073 «Менеджмент». Спеціалізація: «Якість, 

стандартизація та сертифікація» 

 Кваліфікація, що присвоюється:  

1238 Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, 

сертифікації та якості 

247 Професіонал з безпеки та якості 

 Рівень кваліфікації: Магістр (другий цикл вищої освіти) 

 Спеціальні вимоги до зарахування: так;  на підставі фахового 

випробування 

 Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього 

навчання (формального, неформального, неофіційного): навчання 

здійснюється на базі наявного диплома про закінчення бакалаврату 

будь-якої спеціальності 

 Профіль програми: Магістерська програма «Якість, стандартизація 

та сертифікація» передбачає надання студентам знань у галузі 

організації підприємницької діяльності з виконанням вимог 

міжнародних стандартів управляння якістю за  ISO серії 9000, 

екологічного менеджменту за ISO серії 14000, менеджменту гігієни 

та безпеки праці за OHSAS 18001, аудиту систем управління якістю за 

ISO 19001, інших міжнародних стандартів, а також знань з 

організації сертифікації продукції, систем управління та персоналу. 

 Ключові результати навчання: По закінченню випускники 

отримують диплом магістра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації 

«Якість, стандартизація та сертифікація»  

Додаткові можливості: 

1. В рамках включення до програми подвійних дипломів 2Д,   за 

навчально-науковим співробітництвом з Польським університетом 
WSZOP (м. Катовіце, Польща): 

- отримання  Європейського диплому; 

- стажування на підприємствах Європейського Союзу  

2. В рамкахнавчально-наукового співробітництва з Національним 

університетом біоресурсів та природокористування (м. Київ, 
Україна): 

- додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки 

cільгосппродукції, з отриманням відповідного диплому чи сертифікату 



 

 Доступ до подальшого навчання:  

1. Магістри, які висловлюють бажання займатися науковою діяльністю, 

зможуть на кафедрі ЯСТЕБ готувати  дисертації на здобуття 

наукового ступеню PhD за науковими спеціальностями: 

- екологічна безпека; 

- стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення; 

- радіобіологія; 

- екологія. 

2. В рамках включення до програми подвійних дипломів 2D, за навчально- 

науковим співробітництвом з Польським університетом WSZOP ( м. 

Катовіце, Польща): отримання Європейського диплому; стажування 

на підприємствах Європейського Союзу. 

3. Додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки 

продукції, з отриманням відповідного диплому чи сертифікату 

4. Додаткове навчання та отримання кваліфікації аудитора систем 

управління якістю за ISO 9001:2015 

 Положення про екзамени, оцінювання та оцінки: Контрольні заходи 

включають поточний модульний і підсумковий контроль. Поточний 

контроль: систематичність, активність та результативність 

роботи протягом триместру над вивченням програмного матеріалу 

навчальної дисципліни; виконання завдань для самостійного 

опрацювання;  рівень виконання контрольних завдань.  

 Вимоги до випуску: написання тазахист магістерської роботи 

 Навчальна та виробнича практика: магістранти мають 

можливість пройти виробничу та переддипломну (науково – дослідну)  

практику у відділах ДП «Миколаївстандартметрологія» або у 

відповідних відділах підприємств та установ Миколаївщини, в першу 

чергу на тих, де спроваджено сертифіковані системи управління за 

міжнародними стандартами..  

 Перспективи працевлаштування: Випускники, які закінчили 

магістратуру, можуть працювати: 

 Керівником установи (структурного підрозділу) з якості, 

стандартизації та сертифікації; 

 Менеджером розробки і впровадження на підприємствах систем 

управління за міжнародними стандартами; 



 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 – аутиторами з сертифікації; 

 Науковими співробітниками та викладачами в навчальних 

закладах. 

 Форма навчання: денна  

 Дисципліни, що викладаються в межах спеціальності: 

1. Стратегічний менеджмент і управління якістю (кандидат 

економічних наук, доцент Бурдельна Анна Олександрівна) 

2. Якість продукції та інтегровані системи управління (TQM, 

EMS,OHSAS ) (зав. кафедри ЯСТЕБ, доктор біологічних наук, 

професор Григор’єва Людмила Іванівна) 

3. Екотоксикологічний та радіаційний контроль і експертиза продукції 

(доктор біологічних наук, професор Томілін Юрій Андрійович) 

4. Стандартизація і сертифікація продукції (кандидат технічних наук, 

доцент Домбровська Олена Петрівна) 

5. Сертифікація персоналу (кандидат технічних наук, професор 

Богданова Ольга Федорівна) 

6. Управління гігієною і безпекою праці та цивільним захистом  

(кандидат технічних наук, доцент Андрєєв В’ячеслав Іванович) 

7. Аудит якості і екологічного керування (зав. кафедри ЯСТЕБ, доктор 

біологічних наук, професор Григор’єва Людмила Іванівна) 

8. Екологічна стандартизація та екосертифікація(доктор біологічних 

наук, професор Томілін Юрій Андрійович) 

9. Спецкурс з екологічного керування і ризик-менеджменту (доктор 

біологічних наук, професор Томілін Юрій Андрійович) 

10. Методологія та організація наукових досліджень (зав. кафедри 

ЯСТЕБ, доктор біологічних наук, професор Григор’єва Людмила 

Іванівна) 

11.  Іноземна мова.  


