
 

 
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ 
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ  

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ» 
 

вул. Ломоносова, 18,  м. Київ, 03022. т. (044) 592-29-16, ф. (044) 257-52-12 

e-mail: secretar_ipk@ukr.net, www.ipkmetr.org.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43971558 
 

ПЛАН НАБОРУ СЛУХАЧІВ  

на ІІ півріччя 2021 року 
(в умовах карантину за бажанням замовника навчання проводиться дистанційно в режимі відеоконференції) 

№ 

з/п 
Тема Період навчання 

1.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю згідно з 

вимогами  ДСТУ  ISO 9001 

25.10-29.10.21 

2.   
Підвищення кваліфікації аудиторів з сертифікації систем управління якістю 

06.09-10.09.21 
22.11-26.11.21 

20.12-23.12.21 

3.  Підготовка кандидатів в аудитори (експертів) з оцінки відповідності  продукції за 
технічними регламентами – 1 етап (модуль) 

20.09-24.09.21 

29.11-03.12.21 

4.  Підготовка кандидатів в аудитори (експертів) з оцінки відповідності продукції за 

технічними регламентами –2  етап (модуль)* 

27.09-30.09.21 

06.12-09.12.21 

5.  Підвищення кваліфікації аудиторів(експертів)  з оцінки відповідності продукції за 

технічними регламентами 

 

06.09-09.09.21 
18.10-21.10.21 
20.12-23.12.21 

6.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем  управління безпечністю 

харчових продуктів  згідно з вимогами ДСТУ  ISO 22000 

25.10-29.10.21 

7.  
 

Підвищення кваліфікації аудиторів з сертифікації систем управління згідно з 

вимогами ДСТУ  ISO 22000 

 
22.11-26.11.21 

 

8.  Підготовка кандидатів в аудитори (експертів)  з сертифікації продукції або послуг 20.09-24.09.21 

9.   Підвищення кваліфікації аудиторів (експертів)  з сертифікації продукції 

 

06.09-09.09.21 
18.10-21.10.21 
20.12-23.12.21 

10.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем  управління гігієною та 

безпекою праці  згідно з вимогами ISO 45001 

25.10-29.10.21 

11.  Вимоги до органів які проводять аудит згідно з вимогами ДСТУ EN ІSO/IEC 17021 06.07-07.07.21 

12.  Вимоги до органів, які проводять аудит згідно з вимогами ДСТУ EN ІSO/IEC 17065 02.11-03.11.21 

13.  Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві 18.10-22.10.21 

14.  Метрологічне забезпечення вимірювальних та випробувальних лабораторій 18.10-22.10.21 

15.  

Повірка  та калібрування засобів вимірювальної техніки 
за обраним видом вимірювань: 
 

L – довжина, М – маса та пов’язані з нею величини, 
ЕМ – електрика та магнетизм, Т – термометрія, 
F – час і частота, РR – фотометрія, 
ІR– іонізуюче випромінювання,  
АUV – акустика, ультразвук, вібрація, 
QМ – хімія (кількість речовин) 
 

 
 

06.09-16.09.21 
18.10-27.10.21 
08.11-18.11.21 
06.12-16.12.21 

16.  Невизначеність вимірювання та її оцінювання під час випробування та калібрування  

21.10-22.10.21 

17.  
Валідація  методик випробування та калібрування згідно з вимогами   

ДСТУ    ISO/IEC 17025:2017 
30.09-01.10.21 

18.  

 

Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях згідно з  вимогами   

 ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 

 

16.11-19.11.21 

19.  

 
Внутрішній аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 20.12-21.12.21 
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По мірі комплектації груп 

20.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем екологічного управління згідно з вимогами 

ДСТУ  ISO 14001 

21.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем енергетичного менеджменту згідно з вимогами 

ДСТУ ISO 50001 

22.  Підготовка кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю згідно з вимогами 

ДСТУ ISO EN 13485 

23.  Проведення внутрішнього аудиту згідно з вимогами ДСТУ  ISO 9001 

24.  Проведення внутрішнього аудиту згідно з вимогами ДСТУ ISO EN 13485 

25.  Проведення внутрішнього аудиту згідно з вимогами ДСТУ  ISO 14001 

26.  Проведення внутрішнього аудиту згідно з вимогами ДСТУ  ISO 22000 

27.  Проведення внутрішнього аудиту згідно з вимогами ISO 45001 

28.  Підготовка експертів з оцінки відповідності продукції за технічними регламентами (для виробників, 

постачальників) 

29.  Проведення внутрішнього аудиту в органах сертифікації систем управління згідно з вимогами ДСТУ EN 

ІSO/IEC 17021 

30.  Вимоги до органів, які проводять аудит згідно з вимогами ДСТУ EN ІSO/IEC 17020 

31.  Проведення внутрішнього аудиту в органах сертифікації продукції згідно з вимогами ДСТУ EN ІSO/IEC 

17065 

32.  Метрологічний нагляд (для працівників Держпродспоживслужби) 

33.  Метрологічний нагляд (для суб’єктів господарювання) 

34.  Безпечність харчової продукції 

34.1 Державний контроль за діяльністю операторів ринку, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових 

продуктів, інших об’єктів санітарних заходів та/або кормів (для працівників Держпродспоживслужби) 

 34.2 Державний контроль за діяльністю операторів ринку, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових 

продуктів, інших об’єктів санітарних заходів та/або кормів (для операторів ринку) 

34.3 Впровадження систем аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (HACCP) 

*в указані терміни буде проводитись навчання за конкретними технічними регламентами, зокрема: щодо 

суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, неавтоматичних зважувальних приладів; безпеки машин; 

низьковольтного електричного обладнання, електромагнітної сумісності обладнання; безпеки обладнання, що 

працює під тиском, безпеки простих посудин високого тиску; водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи 

газоподібному паливі, приладів, що працюють на газоподібному паливі; засобів індивідуального захисту; мийних 

засобів; щодо медичних виробів тощо. 

Можливе проведення додаткового навчання за наявності заявок, а також цільових груп на базі замовника. 
 

ІПК ДУІТЗ знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 18, к.803 

Телефони для довідок: (044) 592-29-16, ф.(044) 257-52-12, е-mail:  secretar_ipk@ukr.net 

Детальна інформація та форма заявки знаходиться на сайті:www.ipkmetr.org.ua 
 

Бронювання проживання: 
гуртожиток-готель аспірантів УААН – тел.:259-70-81; готель «Голосіївський» - тел.:067-245-39-43, 455-74-22 

готель «Мир» - тел.: 093-306-09-13, 520-26-08, 520-26-09; готель «Дружба» - тел.: 528-33-87 

готель «Парк» - тел.: 258-97-29; Mini-hotel on Demiivska – тел.: 099-102-02-07 
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