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Керівникам
підприємств (організацій)
Шановні колеги,
Компанія професіоналів з якості «СИСТЕМИ» запрошує спеціалістів вашої
організації взяти участь у он-лайн навчанні за темою «Системи управління
якістю за стандартом ISO 9001:2015».
Навчання спрямоване на те, щоб учасники отримали знання та навички,
необхідні для побудови та підтримання системи управління якістю (СУЯ), що
відповідала б вимогам ISO 9001:2015 і могла б бути сертифікована за цим
стандартом, а найголовніше – була б дієвим інструментом керівництва і
забезпечувала б реальне удосконалення роботи організації.
В рамках навчання будуть розглянуті такі питання:
 Вимоги стандарту ISO 9001:2015 - детальний аналіз, інтерпретація до різних
організацій, типові невідповідності та шляхи їх усунення
 Інтеграція СУЯ до загальної системи управління організацією і забезпечення
її працездатності
 Процесний підхід як основа для побудови СУЯ
 Визначення ризиків і управління ними в рамках СУЯ
 Моніторинг, аналіз та удосконалення діяльності в СУЯ
 Організаційне забезпечення побудови та супроводу СУЯ
 Розроблення документації СУЯ.
Викладач - Тарас Калита, керівник консалтингової компанії з більш ніж 20річним досвідом сприяння організаціям різних галузей в удосконаленні систем
управління, сертифікований експерт Європейського фонду управління якістю,
член Міжнародної гільдії професіоналів з якості. Він має досвід проведення
навчань за цією тематикою в України. Азербайджані, Білорусі, Грузії.
Казахстані.
Вартість участі у цьому навчанні за одного учасника складає – 2500 грн.
За підсумками навчання його учасники зможуть пройти он-лайн сертифікацію за
окремими договорами в Органі з сертифікації персоналу Української
асоціації якості (ОСП УАЯ) за кваліфікацією «Спеціаліст систем

менеджменту якості (ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO
9001:2015, IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT))».
У подальшому учасники цього навчання зможуть поглибити свої знання, взявши
участь у одному з навчальних семінарів:
 «Аудити систем управління за стандартом ISO 19011:2018» - після чого
зможуть пройти в ОСП УАЯ сертифікацію за фахом «Аудитор систем
менеджменту якості» або
 «Методи та інструменти постійного удосконалення в системах управління» після чого зможуть пройти в ОСП УАЯ сертифікацію за фахом «Менеджер
систем управління якістю».
Для участі у навчанні треба подати заявку, після чого вам буде надано договір
або виставлено рахунок для оплати. Посилання на систему онлайн навчання буде
надіслано перед початком семінару зареєстрованим учасникам.
Якщо у Вас є запитання щодо участі у навчанні, Ви можете задати їх Анжеліці
Зенцевій (cpp_academy@ukr.net, 050-413-64-54) – щодо організаційних питань)
або Тарасу Калиті (t_kalyta@ukr.net, 050-358-95-37) - щодо змісту навчання).
З повагою,
Тарас Калита
директор ТОВ «КПЯ «СИСТЕМИ»

