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Керівнику підприємства,  що виробляє
мінеральні води та безалкогольні напої

Державний  заклад  освіти  «Одеський  інститут  післядипломної  освіти»
Національного університету харчових технологій (ліцензія про право надання освітніх послуг
АЕ № 527693)  запрошує прийняти участь в курсах підвищення кваліфікації обсягом 72 години
для завідувачів виробничих випробувальних  лабораторій, інженерів-хіміків та лаборантів-
хіміків  підприємств  з  виробництва  мінеральних  вод  та  безалкогольних  напоїв,  що
відбудуться  21.04-30.04.2020р.  Після  закінчення  курсів  та  складання  іспитів  видається
свідоцтво,  зразок  якого  затверджено  наказом  МОН  України  «Про   документи   про
підвищення кваліфікації»  № 34 від 19.01.2016р., яке дійсне на всій території України.

В програмі курсів:
 Зміни у харчовому законодавстві.
 Задачі ХТК виробництва, вимоги до випробувальних лабораторій, акредитація згідно з

ISO 17025 чи підтвердження технічної компетентності, робота з прекурсорами.
 Міжнародна,  регіональна  та  національна  системи  стандартизації.  Категорії

нормативних  документів.  Порядок  введення  у  чинність   міжнародних  стандартів.
Поточний стан нормативної бази на методи контролю.

 Зміни  у  законодавчих  документах,  які  регламентують   норми  хімічних  показників
безпечності мінвод і б/а напоїв.

 Теоретичні основи ф/х методів. Окисно-відновне і кислотно-лужне титрування. Вимоги
до приготування титрованих розчинів (ДСТУ 7558, ДСТУ 7259).

 Практичне засвоєння основних  методів ХТК, калібрувальні графіки, побудова на ПК.
 Метрологічна простежуваність, валідація, верифікація.  Засвоєння розрахунків похибки

та оцінювання невизначеності  результатів вимірювань. 
 Основні  задачі  при   актуалізації  СМБХП   до  вимог  нових  версій    міжнародних

стандартів.

Початок занять 21 квітня 2020 року о 12.00 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 54
(ДЗО «ОІПДО» НУХТ).

Вартість  навчання  складає  5000 грн.  без  ПДВ (п.5.1.3.  ст.5  Закону  України  про  ПДВ
від 03.04.1997 р. № 161/97-ВР з урахуванням змін та доповнень за станом на 25.01.2007р.).

Для участі в навчанні на курсах підвищення кваліфікації необхідно заповнити заявку, форма
якої розміщена на сайті ДЗО «ОІПДО» НУХТ: oipdo.odessa.ua та відправити її на електронну пошту
інституту oipdo@eurocom.od.ua . На підставі цієї заявки буде складено договір та виставлено рахунок
для оплати.

Телефони  для  довідок:  (0482)  39-02-76  -  приймальна,  (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.

З повагою, 
в. о.  директора                                              О.В.Максименко 
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