
 

Шановні керівник підприємства та головний метролог! 
 

Запрошуємо Вас та ваших фахівців прийняти участь у 1-2-3-денних семінарах та  

5-денних курсах, які проводяться Інститутом підвищення кваліфікації і перепідготовки 

спеціалістів з метрології (ІПКМ) Академії метрології України. 

Курси та семінари проводяться на вашому підприємстві або у м. Харків. 

Програма та обсяг навчання – за побажанням підприємства. Пропонується 

проведення курсів та семінарів за наступними темами:  

1.Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві, підготовка метрологів та 

відповідальних за забезпечення єдності вимірювань на підприємстві. 

2.Практичні аспекти впровадження ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Вимоги до 

компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Організація та 

проведення внутрішнього аудиту.  

3.Розробка та впровадження систем управління вимірюваннями за ДСТУ ISO 

10012:2005. 

4. Реалізація вимог щодо уповноваження повірочних лабораторій. 

5. Розроблення методик вимірювань та випробувань. Верифікація та валідація. 

6. Оцінка невизначеності вимірювань під час вимірювань, випробувань, 

калібрування ЗВТ.  

7. Проведення повірки та калібрування вимірювальних каналів ВІС та АСУ ТП. 

8.Проведення метрологічної експертизи технічної документації. 

9.Технічне регулювання, реалізація вимог технічних регламентів. Оцінка 

відповідності продукції. 

10. Забезпечення єдності вимірювань в закладах охорони здоров’я та у сільхоз 

підприємствах. 

11. Впровадження на підприємстві вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020. 

12. Проведення перевірки випробувального та допоміжного обладнання. 

Учасники курсів та семінарів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.  

Вартість 1 дня семінару (8 академ. годин) – 750 грн. за 1 особу, 3-денного (24 

академ. години) – 2000 грн. за 1 особу, вартість 5-денного курсу навчання (36 академ. 

годин) – 2400 грн. за 1 особу. Вартість зазначена без ПДВ, тому що Академія 

метрології України на є платником ПДВ. 
 

Також Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів з 

метрології здійснює:  

- перевірку компетентності метрологічних служб та лабораторій з видачею 

відповідного сертифікату; 

- надання допомоги щодо розроблення систем управління для 

випробувальних та калібрувальних лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025, систем керування вимірюванням для метрологічних служб відповідно до 

вимог ДСТУ ISO 10012 та систем управління за ДСТУ EN ISO/IEC 17020.  
 

3 повагою та сподіванням на плідну співпрацю,   

                Директор ІПКМ АМУ Малецька Ольга Євгенівна 
 

Наші контакти:  https://www.ipkm.org.ua ,         ipkm.amu@ukr.net, 

к.тел.: 067-900-42-67 (Малецька Ольга Євгенівна),  

067-571-05-37, 095-938-75-72 (Москаленко Марина Володимирівна). 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ«АКАДЕМІЯ МЕТРОЛОГІЇ УКРАЇНИ» 
 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕТРОЛОГІЇ (ІПКМ) 
https://www.ipkm.org.ua            ipkm.amu@ukr.net 

к.тел. (067)900-42-67, (095)938-75-72 
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