
Modern Lean Production 
ощадливе виробництво  від розуміння до впровадження

Модуль 1 

м. Луцьк 
8-9 вересня 2017 року 

День перший п'ятниця 

09:40 - 10:00 Ранкова кава 

10:00 - 10:40 Знайомство з учасниками та програмою навчання 

10:40 - 11:40 Оглядова екскурсія виробництвом компанії Модерн-Експо Груп 

11:40 - 12:00 Перерва на каву та спілкування 

12:00 - 13:30 Концепція, завдання ощадливого виробництва. Підготовка до 
впровадження 

13:30 - 14:10 Обід та спілкування 

14:10 - 15:40 8 головних втрат та шляхи боротьби з ними. Практичний кейс. 

15:40 - 16:00 Перерва на каву та спілкування 

16:00 - 17:30 Картування потоків створення цінності 

17:30 - 18:00 Обговорення підсумків дня з експертами програми 

День другий субота 

08:40 - 09:00 Ранкова кава 

09:00 - 10:10 Піраміда безпеки, LOTO, оцінка ризиків 

10:10 - 10:30 Перерва на каву та спілкування 

10:30 - 12:30 Теорія 5S. Оглядова екскурсія виробництвом компанії Модерн-Експо Груп 
присвячена кейсу 5S 

12:30 - 13:15 Обід та спілкування 

13:15 - 15:15 Практичне застосування інструменту 5S, 8 видів втрат, потокове 
виробництво. Практичний кейс 

15:15 - 15:35 Перерва на каву та спілкування 

15:35 - 16:30 16 інструментів ощадливого виробництва Модерн-Експо 

16:30 - 17:00 Обговорення підсумків дня з експертами програми 

https://www.facebook.com/smartpeople.com.ua/
https://www.facebook.com/ModernExpoGroup/


Modern Lean Production 
ощадливе виробництво  від розуміння до впровадження

Модуль 2 

м. Луцьк 
6-7 жовтня 2017 року 

День перший п'ятниця 

09:40 - 10:00 Ранкова кава 

10:00 - 11:30 
Обговорення результатів впровадження інструментів ощадливого 
виробництва після першого модулю 

11:30 - 11:50 Перерва на каву та спілкування 

11:50 - 13:20 14 принципів Дао Тойота 

13:20 - 14:00 Обід та спілкування 

14:00 - 14:30 Практичні поради до втілення 14 принципів Дао Тойота 

14:30 - 15:30 SMED – швидке переналаштування обладнання 

15:30 - 15:50 Перерва на каву та спілкування 

15:50 - 17:50 Практичний кейс зі SMED 

17:50 - 18:00 Обговорення підсумків дня з експертами програми 

День другий субота 

08:40 - 09:00 Ранкова кава 

09:00 - 10:00 Впровадження системи подачі ідей та використання творчого потенціалу 

10:00 - 11:00 Вдосконалення виробничих процесів 

11:00 - 11:20 Перерва на каву та спілкування 

11:20 - 13:20 Практичний кейс із вдосконалення виробничих процесів 

13:20 - 14:05 Обід та спілкування 

14:05 - 15:05 Екскурсія на дільницю впровадження SMED 

15:05 - 15:25 Перерва на каву та спілкування 

15:25 - 16:25 Операційна діяльність vs ощадливе виробництво 

16:25 - 17:00 Обговорення підсумків дня з експертами програми 

https://www.facebook.com/smartpeople.com.ua/
https://www.facebook.com/ModernExpoGroup/


Експерти програми 

Петро Пилипюк - генеральный директор Modern-Expo Group. 
Ініціатор впровадження практики ощадливого виробництва в Modern-Expo 
Group. 

Богдан Мазуркевич - lean-manager Modern-Expo Group, інтелектуальний 
керівник програми.  
Має багаторічний практичний досвід впровадження ощадливого 
виробництва у великих транснаціональних компаніях. Пройшов базове 
навчання по Total Productive Management (системний підхід до виробництва 
з метою усунення втрат, пов'язаних з виробничим обладнанням та 
технікою) у Німеччині (м. Гамбург). 

Ігор Мордас - директор департаменту виробництва Modern-Expo Group, 
випускник програми JICA (Japan International Cooperation Agency).  

Ольга Войтюк - інженер з якості Modern-Expo Group. Вибудувала 
структуровану систему подачі та відслідковування ідей. 

Ольга Магдалевич - інженер з організації експлуатації та ремонту 
обладнання Modern-Expo Group. 
Сертифікований у Швейцарії фахівець з безпеки роботи на обладнанні 
«Zero Access to Machinery».  
Пройшла навчання з Total Productive Management (системний підхід до 
виробництва з метою усунення втрат, пов'язаних з виробничим 
обладнанням та технікою). 

Тарас Остап’юк - начальник гальванічної дільниці Modern-Expo Group. 
Керівник впровадження інструменту 5S на виробництві “Модерн-Експо”. 
Успішно впровадив проекти з реорганізації та вдосконалення виробництва. 

https://www.facebook.com/smartpeople.com.ua/
https://www.facebook.com/ModernExpoGroup/

