
Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO / IEC 

17025:2019 

 

1. Нова версія стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025:2019. Структура та область застосування. 

2. Порядок акредитації та підтвердження компетентності лабораторій в НААУ відповідно до 

ДСТУ ISO / IEC 17025:2019, правил ILAC, рекомендацій  EA.EUROLAB. 

3. Нові підходи до управління сучасною лабораторією.  

4. Ризик-орієнтований підхід у нових версіях міжнародних стандартів. Практика використання 

ризик-менеджменту. 

5. Вимоги ДСТУ ISO / IEC 17025:2019 щодо забезпечення неупередженості та 

конфіденційності, оцінка ризиків незалежності та неупередженості лабораторії. 

6. Процесний підхід і особливості його реалізації. Переваги процесного підходу. 

Документування процесів: підходи та інструменти. Вимоги до структури. 

7. Вимоги до забезпечення лабораторій ресурсами: персонал; приміщення та виробниче 

середовище; обладнання; метрологічна простежуваність. 

8. Вимоги до процесів, які виконує лабораторія: аналіз запитів, тендерних пропозицій та 

контрактів; вибір, підтвердження відповідності та придатності методик; відбір зразків; 

поводження з об’єктами випробовування або калібрування; технічні записи; загальні 

уявлення про оцінку невизначеності вимірювань; забезпечення достовірності результатів; 

звіти про результати; скарги; управління невідповідними роботами; контроль даних та 

управління інформацією. 

9. Специфічні технічні вимоги (рекомендації) EA.EUROLAB: верифікація та валідація; основи 

оцінки невизначеності; простежуваність метрологічна та простежуваність об’єкту 

випробувань; забезпечення достовірності результатів, контроль якості випробувань. 

10. Робота з ризиками: ідентифікація, обробка, документування ризику, моніторинг ризиків. 

11. Впровадження системи менеджменту лабораторії у відповідності до вимог ДСТУ ISO / IEC 

17025:2019.  

12. Організація та особливості проведення внутрішнього аудиту на відповідність вимог нових 

версій ДСТУ  ISO/IEC 17025 та ISO 19011. 

13. Принципи аудиту. 

14. Управління програмою аудиту: розробка, виконання, моніторинг та перегляд програми 

аудиту. 

15. Проведення внутрішнього аудиту: ініціювання, підготовка, проведення, звітність, 

підготовка та розповсюдження звіту про аудит. 

16. Компетентність та оцінка внутрішніх аудиторів: визначення компетентності, особисті 

якості, знання та навички, забезпечення, оцінка та підтримання компетентності аудиторів та 

керівника їх групи, оцінка компетентності внутрішніх аудиторів. 

17. Психологія аудиту. Типові невідповідності за результатами внутрішніх аудитів. 

18. Відповіді на питання слухачів. Перевірка знань. 

 

Оформити заявку на участь у навчанні можливо будь-яким зручним 

способом:  

1. Зателефонувати за номером: +38 (067) 315-30-25; 

2. Надіслати е-mail запит: iso@atestor.ua; 

3. Заповнити заявку на сайті 
 

mailto:iso@atestor.ua

