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 "29" березня   2021р.    № 01/10  Керівнику  харчового підприємства  
Про курси підвищення кваліфікації  
мікробіологів у режимі он-лайн 

 

  
 Наш інститут, зважаючи на карантинні обмеження та заборону  проведення стаціонарних занять на 
базі інституту, за заявками підприємств,  проводить семінари та курси підвищення кваліфікації для фахівців 
харчових підприємств  у дистанційному форматі на платформі zoom. У квітні заплановано проведення курсів 
для мікробіологів харчових підприємств. 
  

№ 

з/п 

Назва дистанційного заходу Строк навчання Тривалість навчання, 
навчальних  годин* 

1. Курси підвищення кваліфікації для мікробіологів 
харчових підприємств 

19.04 – 30.04.2021 80 навчальних годин, у т.ч. 
50– 60 аудиторних он-лайн 
та 20 – 30 год. 
самостійного опрацювання 
переданих слухачам 
навчальних матеріалів  

Примітка* навчальні матеріали для самостійного опрацювання будуть передані учасникам курсів  у вигляді 

електронних версій мультимедійних презентацій, НД, тощо протягом  занять. 

Розклад занять  на курсах додається. 

 По закінченні занять учасникам будуть видані свідоцтва державного зразка про підвищення 

кваліфікації.  

 Вартість навчання - 6000 грн. без ПДВ,  (п.5.1.3. ст.5 Закону України про ПДВ від 03.04.1997р. 

№161/97-ВР з урахуванням змін та доповнень за станом на 25.01.2007р.). 
 
Навчання для спеціалістів підприємств, які входять до складу об’єднання «Укрхлібпром», 

Всеукраїнської асоціації пекарів України, асоціацій «Укроліяпром»,  «Укркондпром»,  «Укрм'ясо», корпорації 
«Укрвинпром» здійснюється за рахунок держбюджету, а при бажанні отримати свідоцтво державного 
зразка слід сплатити вартість бланку 42 грн., з врахуванням ПДВ.  

 
 

Отримувач: ДЗО «ОІПДО» НУХТ (оплата тільки за підвищення кваліфікації чи бланки свідоцтв) 

р/р UA768201720313271001201005697 

код ЄДРПОУ 00374350 

МФО 820172, ДКСУ в м. Київ 
 
Наша адреса: 65006,  м. Одеса, вул. Балківська, 54. 
E-mail для надсилання заявок: oipdo.ucheb@gmail.com, oipdo@eurocom.od.ua, oipdo@ukr.net.  
Наш сайт: oipdo.odessa.ua 

 Телефони для довідок: 
(067) 921-95-20; (066) 851 55 94 – завідувач  кафедри харчових технологій Стоянова Людмила Олександрівна;  
(096) 793 17 71; (066) 357 01 34 – в.о. директора Максименко Олена Володимирівна; 
(098) 2317897 – начальник навчального відділу Бабич Наталія Євгенівна. 
 

                  В.о. директора                                                            О.В. Максименко      
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