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Company Information 
Інформація про компанію  

Company Name 
Назва компанії  
(англ., укр., рос. мовами) 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова 

Address 
Адреса (англ., укр., рос. мовами) 

9, Heroiv Ukrainy Ave., Nikolaiv, 54025, Ukraine 
пр-т. Героїв України, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна 
пр-т Героев Украины, 9, г. Николаев, 54025, Украина 

Phone No. 
Тел.  

(0512)37-05-80  
Fax No. 

Факс  
(0512)42-46-52 

Web Address www.nuos.edu.ua 

ZIG Contract No(s). 
Номер контракту та  
посилковий No 

1300 UKR BVC-UKR 10102/20 ODS  

Contact Information 
Контактна інформація  

Contact Name 
ПІБ особи для контакту 

Івата Вячеслав Вікторович  - начальник отдела 
методического обеспечения и мониторинга 
качества обучения, представитель руководства 
по качеству 

Phone No. 
Тел. 

(0512)37-05-80 

Email Address 
Адреса електронної пошти 

university@nuos.edu.ua 

Audit Information 
Інформація про аудит  

Audit Standard(s) 
Стандарт(и) аудиту 

ISO 9001:2015, ДСТУ 9001:2015 

Industry Code(s) 
Код(и) галузей економіки 

PQC: 34,37 

No. of Employees 
Кількість працівників  

552 No. of Shifts 
Кількість змін 

1 

Audit Type 
Тип аудиту 

  Ре-сертифікаційний аудит 

Audit start date 
Дата початку аудиту  

18.01.2021 Audit end date 
Дата закінчення аудиту  

21.01.2021 

Next Audit Date 
Дата наступного аудиту 

 Січень 2022 Duration 
Тривалість 

3,5 man-day 

 Auditor Information 
Інформація про аудиторів 

Team Leader 
Керівник групи з аудиту  

(прізвище, ім'я та по батькові, абревіатура, статус, код(и) галузей економіки, які 
потрібні для цього аудиту)  
1)  Усик В. А. (UVA) – провідний аудитор (PQC: 34,37)    

 

2)  Гриневич В,В. (GVV) – провідний аудитор (PQC: 34,37)     

3)  Івата В.В. - супроводжувач 

 

 

Shift Pattern 
Cхема змін 

1-ша: 09.00-18.00  -  

If this is a multi-site audit an Appendix listing all the relevant sites and/or remote locations has 
been established and attached to the audit report. 

Якщо аудит проводиться в компанії з розгалуженою структурою, до звіту додається перелік всіх виробничих ділянок та віддалених 
підрозділів, що мають відношення до аудиту 

Distribution 
Розповсюдження   

Компанія,  офіс Бюро Верітас Сертифікейшн Україна,  
група з аудиту 

http://www.nuos.edu.ua/
mailto:vc@usmtu.edu.ua
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Summary of Audit Findings: 
Зведені дані про аудит  

Number of Non Conformities recorded: 
Кількість невідповідностей 

Major: 
Суттєві 

- Minor: 
Несуттєві 

-  

Is a follow up audit required? 
Чи потрібен додатковий аудит? 

 Ні Follow up audit start date 
Фактична дата додаткового аудиту 

-  day(s) 
днів 

Actual follow up date(s) 
Фактична дата(и) додадкового аудиту  

Start: - 
Початок 

End: - 
Закінчення  

Follow-up audit remarks: 
Відомості про додатковий аудит 

- 

Team Leader Recommendation: 
Рекомендація керівника аудиту  

Standard 
Стандарт  

Recommendation 
Рекомендація  

ISO 9001:2015,  
ДСТУ 9001:2015 

Сертифікація системи управління (далі – СУ) може бути рекомендована 
 Дата: 21.01.2021. 

Team Leader (1): 
Керівник аудиту  

Team Member(s) 
Члени групи 

Усик В. А. (UVA) – 
провідний аудитор  
(PQC: 34,37)    

1)  Гриневич В,В. (GVV) – провідний аудитор (PQC: 34,37)     

2)  Івата В.В. - супроводжувач 

 

 

 

Scope of Supply (scope statement must be verified and appear in the space below) 
Сфера сертифікації - англ., укр., рос. мовами (формулювання галузі перевіряється керівником аудиту та вказується нижче) 

Предоставление высшего образования на уровне квалификационных требований к подготовке младших 
специалистов, младших бакалавров, магистров, докторов философии; подготовка научно-педагогического 
персонала; проведение научных исследований и осуществление научно-технических разработок, готовых к 
дальнейшему внедрению и производству. 
University degree provision according to qualification requirements for junior specialists, junior bachelors, masters, 
Ph.D.; training of scientific and pedagogical staff; carrying out scientific research and scientific and technical 
developments ready for further implementation and production.   
Надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки молодших спеціалістів, молодших 
бакалаврів, магістрів, докторів філософії; підготовка науково-педагогічного персоналу; проведення 
наукових досліджень та здійснення науково-технічних розробок, готових до подальшого впровадження та 
виробництва. 

Accreditation 
Акредитація 

UKAS 

ISO 
9001:2015 

НААУ 

ДСТУ ISO 
9001:2015 

   

No. of Certs required 
Колькість сертифікатів  

1 1    

Languages 
Мова  

Англійська 
Російська 

Українська    

Reason for Issue of 
Certificate 

Підстава для видання  
сертифікату  

Результати Ре-сертифікаційного  аудиту 

 

Further Instructions (additonal certificate instruction or information for the office) : 
Подальші вказівки (додаткова інструкція щодо сертифікату або інформація для офісу) 

Specify changes in the organization (scope, number of employees, sites, management, organization...) 
Деталізуйте зміни в організації (галузь, кількість працівників, кількість виробничих ділянок, керівництво, оргструктура) 
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 Висновок: 
 Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015, ДСТУ 

9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління; 

 Компанія демонструє результативне впровадження та підтримку / поліпшення власної системи 
управління; 

 Компанія демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності 
системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань; 

 Програма внутрішніх аудитів та аналіз з боку керівництва повністю виконані та демонструють 
результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління; 

 Цілі аудиту були досягнуті; 

 Протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандарту ISO 
9001:2015, ДСТУ 9001:2015. 

 
 Рекомендація  
Група з аудиту провела аудит на основі процесів з акцентом на важливі аспекти / ризики і цілі, які 
вимагаються стандартом.  
Проведення аудиту ґрунтувалося на процесі вибірки доступної інформації, та під час аудиту були  
використані такі методи аудиту: співбесіди, спостереження за процесами та діяльністю, застосування 
вибірки діяльностей та аналізування документів і записів.  
Структура аудиту відповідала плану аудиту та зведеному звіту про аудит, які додаються до цього звіту. 
Група з аудиту пришла до висновку, що Компанія встановила і підтримує систему управління відповідно 
до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до продукції та / або 
послуг, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей Компанії.  
Виходячи з вищенаведеного, на основі результатів цього аудиту і продемонстрованого стану розвитку та 
зрілості системи, група з аудиту вважає, що сертифікація цієї системи управління:  

• Рекомендована; 

•  Може бути надана на умовах узгодженого плану коригувальних дій; 

•   Може бути продовжена; 

•  Може бути продовжена на умовах узгодженого плану коригувальних дій; 

•  Призупинена до задовільного виконання коригувальних дій; 

•  Скасована (зверніть вашу увагу на процедуру з апеляції, що визначена в умовах договору). 

 


