
Розклад аудиторних занять дистанційного короткотермінового підвищення кваліфікації  

спеціалістів харчових підприємств у форматі  он-лайн на zoom платформі за темою: 

"Оцінювання, оптимізація  та узаконення (валідація)  методів 

аналізування показників якості та безпечності ХП та вод"  

(21.02 - 25.02.2022) 
 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 
21.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Основи метрології. Про  метрологічні характеристики результатів 

вимірювань, технічних засобів вимірювань та приладів, 

метрологічну простежуваність результатів вимірювань 

(досліджень). 

Проблеми  нормативного забезпечення виробничих вимірювальних 

лабораторій, поточний стан нормативної бази на методи 

дослідження фізико-хімічних показників питної та мінеральних вод 

та харчових продуктів. 

22.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Метрологічні характеристики та оптимізація методів аналізування 

показників якості та безпечності харчових продуктів  та вод. 

Вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій 

відповідно до  положень                         ДСТУ EN/ISO/IEC 

17025:2019  в частині валідації методик, приладів, технічних 

засобів вимірювань, реактивів тощо. 

23.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Поняття валідації. Загальні положення і порядок здійснення 

процесів валідації. В яких випадках необхідно здійснювати 

валідацію. Нормативна база щодо здійснення процесів валідації. 

Порядок валідації стандартизованих методик вимірювань фізико-

хімічних показників стосовно конкретних умов проведення 

досліджень у конкретній лабораторії для визначених об'єктів. 

24.2.22     з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Порядок валідації стандартизованих методик вимірювань 

мікробіологічних  показників стосовно  конкретних умов 

проведення досліджень у конкретній лабораторії для визначених 

об'єктів. 

Можливість і вимоги до порядку валідації  нестандартизованих 

методик для вимірювань фізико-хімічних і мікробіологічних 

показників для застосування  в конкретній лабораторії для 

визначених об’єктів. 

25.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Валідація та (чи) верифікація  приладів, технічних засобів 

вимірювань, лабораторного посуду, реактивів  тощо. 

Оформлення та узгодження з регулятивними органами 

документованих процедур валідації в хімічних та мікробіологічних  

випробувальних лабораторіях. 

 


