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Акредитація лабораторії та аналізу якості навколишнього середовища  
 

Метою роботи з'явилась розробка принципів організації центру 
екологічного моніторингу навколишнього середовища і його послідовної 

акредитації для дослідження якості природних вод і донних відкладень.  
За звітний період буди виконані роботи по ремонту приладів 

аналітичних метода аналізу, витяжної шафи та іншого устаткування 
лабораторії. 

Далі була проведена перевірка приладів для виконання аналізів вод  
на присутність нітратів, нітритів, фосфатів, амонію та головних іонів 

природних вод, визначення водневого та окисно-відновного показників. 
У роботі приймали участь студенти науково-дослідного кружка. 
В результаті були підготовлені до атестації прилади фізико-хімічних 

методів аналізу, але строк їх експлуатації по паспортним даним закінчився.  
В рамках акредитації лабораторії виконано упровадження рідинного 

хроматографу для аналізу природних вод. При цьому аналізувались різні 
проби води різноманітного походження. Результат досліджень показав 

високу чутливість приладу. 
Складено перелік нормативних документів які треба легалізувати 

щодо проведення аналізів, а також загальних положень та законів України, 
які регламентують процес акредитації.  

Наступні проблеми: 

 актуалізація нормативних документів; 

 атестація приладів; 

 атестація робочих місць; 

підготовка к атестації стандартизованого посуду та реактивів, а також 
документів і лабораторії до акредитації. 

 

 

Рольщиков В.Б. 
Кафедра інформаційних технологій 

 
Обґрунтування; алгоритму роботи корелометра для вирішення задач 

спектроскопії оптичного змішування 
 

Метою роботи є обґрунтування алгоритму роботи корелометра для 
визначенім спектральних характеристик розсіяного лазерного світла у 

задачах спектроскопії оптичного змішування. 
В роботі докладно розглянуті методологія і техніка вимірів 

імовірнісних характеристик випадкових процесів котрі не можна  
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