
Розклад аудиторних занять короткотермінового підвищення кваліфікації у форматі  он-

лайн семінару за темою: "Практичні аспекти розроблення та впровадження систем 

запобігання продовольчого шахрайства (VACCP) та захисту від біотероризму 

(ТАССР) на підприємствах"   (28.02 - 04.03.2022) 

 

Примітка: тривалість навчання  на семінарах  включає аудиторні заняття у режимі он-

лайн (25 - 30 навч. годин) та самостійне опрацювання мультимедійних презентацій і 

електронних версій перекладів міжнародних стандартів та інших документів,  переданих 

слухачам після першого дня занять( 10 - 15 годин). 

 

 

 

 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 

28.02.22 з 10.00 годин ранку 

4-6 навч. годин  

з перервами через 

кожні 40 хвилин на 

5 – 10 хвилин . 

Визначення сутності і причин продовольчого шахрайства 

і біотероризму (харчового тероризму).  

Розповсюдження  і приклади навмисного забруднення 

харчових продуктів, суттєвість негативних наслідків.  

Необхідність ефективної боротьби з ними.  
01.03.22 з 10.00 годин ранку 

4-6 навч. годин  

з перервами через 

кожні 40 хвилин на 

5 – 10 хвилин 

Вимоги ДСТУ ISO 22000:2019, ДСТУ ISO 22002 та FSSC  

22000-Q:2019 щодо необхідності запобігання випадків 

продовольчого шахрайства та захисту від біотероризму. 

Три "кити" комплексного захисту харчових продуктів від 

випадкового (ненавмисного) та навмисного забруднення: 

системи HACCP, VACCP і TACCP.  
02.03.22 з 10.00 годин ранку 

4-6 навч. годин  

з перервами через 

кожні 40 хвилин на 

5 – 10 хвилин . 

Огляд основних положень міжнародних стандартів GFSI 
щодо безпечності харчової продукції та настанов щодо 

розроблення та впровадження  систем  VACCP і TACCP: 

IFS Food (International Featured Standards), PAS 96:2017,  
GLOBALG.A.P.         

03.03.22 з 10.00 годин ранку 

4-6 навч. годин  

з перервами через 

кожні 40 хвилин на 

5 – 10 хвилин 

Визначення складу учасників і задач команди  VACCP, 

методи оцінки уразливості систем, процесів і процедур 

явищам продовольчого шахрайства. 

Приклади розроблення системи запобігання 

продовольчого шахрайства  ( VACCP). 
04.03.22 з 10.00 годин ранку 

4-6 навч. годин  

з перервами через 

кожні 40 хвилин на 

5 – 10 хвилин. 

Визначення складу учасників і задач команди  ТACCP, 

методи оцінки уразливості систем, процесів і процедур 

явищам харчового тероризму (біотероризму). 

Приклади розроблення системи захисту харчового 

підприємства  від біотероризму (ТACCP). 


