
    

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЯКОСТІ  

   

  

 Вих.№ 52 від 25 жовтня 2017 р.  м. Київ  

  

Шановні пані та панове!  

Для багатьох організацій вже давно не секрет, що їх успіх і розвиток залежать від багатьох 

факторів, серед яких не останнє місце займають бізнес-процеси. Від того, наскільки злагоджено і 

якісно працюють люди в кожній ланці ланцюжка перетворення і отримання продукту, залежить 

результативність і економічний ефект.  

Наша компанія «Центр розвитку якості» запрошує Ваших співробітників стати учасниками 

семінару по курсу «Внутрішній аудит систем менеджменту якості (ISO 9001:2015,                                             

ISO 19011:2011)». Курс призначений для керівників підрозділів, фахівців з якості та внутрішніх 

аудиторів.  

Мета тренінгу: Дати набір теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять самостійно 

проводити аудит, оцінювати невідповідності за стандартом, формулювати і знаходити потенціали 

до поліпшення. Надати інформацію про зміст нової версії стандарту ISO 9001: 2015, про структурні 

зміни в стандарті і рекомендації для здійснення переходу діючої системи менеджменту якості у 

відповідність з оновленим стандартом.  

Курс передбачає тестування, за результатами якого учасники отримують сертифікат навчання 

«Внутрішнього аудитора систем менеджменту якості (ISO 9001:2015, ISO 19011:2011), який 

необхідний при проходженні компанією сертифікації системи менеджменту якості.  

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, офіс 514.  

Час проведення: 15 - 16 листопада 2017 р.  
 

15 листопада 2017 р. 09.45 - 10.00 - реєстрація, 10.00 - 18.00 - навчання, 13.30-14.00 - обід, 

передбачені дві кава-паузи.  

16 листопада 2017 р.  09.00 - 17.00 - навчання, 13.30 - 14.00 - обід, передбачені дві кава-паузи.  
  

Навчання проводить провідний аудитор міжнародних сертифікаційних органів TUV Thuringen 

і DEKRA з багаторічним досвідом роботи у сертифікації систем менеджменту.  

Вартість участі 1800,00 грн. (в тому числі ПДВ). У вартість входять роздаткові матеріали, обіди 

та кава-брейки. За умови участі трьох і більше учасників від однієї організації надається знижка у 

розмірі 10%.  

Заявки на участь приймаються по факсу (044) 461 97 26 та  

на електронну пошту info@qdc.com.ua, academy@qdc.com.ua ,   
 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (044) 361 22 49, (050) 419 68 17, (097) 267 61 55.  

  

 

З повагою,  

Директор з розвитку та навчання  

 

  

 

Шлейченко Л.О. 

 

Україна, 01001, Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 512, тел.: +38 044 361 22 49, 

факс: +38 044 461 97 26, , www.qdc.com.ua, e-mail: info@qdc.com.ua  

http://www.qdc.com.ua/
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ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЯКОСТІ  

 

Додаток №1 до листа № 52 від 25.10.2017р. 

 

 Програма семінару: 

 

«Внутрішній аудит систем менеджменту якості  

(ISO 9001:2015, ISO 19011:2011)». 

 

Модуль 1. Інформація про систему менеджменту якості;  

Модуль 2. Стандарти ISO серії 9000. Принципи якості; 

Модуль 3. Огляд міжнародного стандарту ISO 9001:2008, нова версія ISO 9001:2015; 

Модуль 4. Процесний підхід в СМЯ; 

Модуль 5. Постійне поліпшення СМЯ; 

Модуль 6. Міжнародний стандарт 19011:2011 (частина 1) 

Модуль 7. Міжнародний стандарт 19011:2011 (частина 2) 

 


