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Про графік курсів підвищення кваліфікації 

 

Керівнику олійно-жирового 

підприємства 

Наш інститут за узгодженням з Асоціацією „Укроліяпром” в період з 09.07 по 

14.07.2018 року проведе короткотермінове підвищення кваліфікації тривалістю 48 

навчальних годин для спеціалістів лабораторій і технологічних служб олійно-жирових 

підприємств за темою: «Нормативно-правове регулювання діяльності харчових 

підприємств. Наукове обґрунтування розробки  олійно-жирових продуктів і сучасні 

інструментальні методи їх дослідження». 

У додатку наведена тематика занять. 
Вартість навчання  становить 2500 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 на 25.01.2007 р.). 
Для учасників асоціації Укроліяпром підвищення кваліфікації 

здійснюватиметься за кошти державного бюджету. При бажанні отримати свідоцтво 
державного зразку про короткотермінове підвищення кваліфікації  слід сплатити 
вартість бланку  30,60 гривень. 

           У разі необхідності інститут має можливість надавати послуги з проживання в 

гуртожитку. Вартість  55-60 грн/добу. Оплата відбувається перерахунком коштів на 

розрахунковий рахунок інституту за реквізитами. 
Отримувач:  

ДЗО «ОІПДО» НУХТ 

р/р 31250278105697 

за навчання, 

за свідоцтва 

Код  ЄДРПОУ 00374350  

МФО820172, 

 ДКСУ в м. Київ 

Отримувач 

ДЗО «ОІПДО НУХТ» 

р/р 31257278205697,  

за проживання 

Код  ЄДРПОУ 00374350  

МФО  820172,   

ДКСУ в м. Київ 

 
Про прийняте рішення прошу повідомити електронною поштою  в „Одеський 

інститут післядипломної освіти”  Національного університету харчових технологій 

за адресою oipdo@eurocom.od.ua до 25.06.18. 

Контактна особа з питань навчання – завідувач кафедри харчових технологій та інженерії, 

к.т.н. Стоянова Л.О. (тел.моб. 067-921-95-20 або 066 851 55 94). 

З організаційних питань, питань проживання, сплати за свідоцтва прошу звертатися 

до контактної особи – начальника навчального відділу ОІПДО НУХТ Бабич Наталії 

Євгенівни ( тел.моб. 098-231-78-97) або заст. директора інституту Максименко Олени 

Володимирівни (тел.: 0482-39-02-76; тел. моб. 096-793-17-71 чи 066-357-01-34). 

Адреса навчального закладу: м. Одеса, вул. Балківська, 54. 

 

 
            Директор                                                                        К. Ю.  Іващенко 
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Додаток 

Теми, які розглядаються на курсах: 

 
1 

 

 

Огляд основних положень харчового законодавства: «Закон про стандартизацію» і порядок застосування 

в Україні міжнародних і регіональних стандартів, «Закон про метрологію та метрологічну діяльність»  і 

постанова про одиниці вимірювання» , «Закон про технічні регламенти і оцінку відповідності».  

Стоянова Л.О– зав.каф. харчових технологій ДЗО «ОІПДО НУХТ», к.т.н.                                         

2 Практичні аспекти реалізації вимог  Технічного регламенту про фасовані  товари і  Технічного 

регламенту на пляшки,  як  мірні ємності . 

Іващенко К.Ю. –  директор ДЗО «ОІПДО НУХТ», к.т.н.       

3 Вимоги до випробувальних лабораторій згідно з ГОСТ ISO 17025:2017,  

ЕА 04/10. Добровільне оцінювання вимірювальних можливостей (технічної компетентності) згідно з 

СОУ 74.9-02568182-004:2016. 

 Стоянова Л.О. – зав.каф. харчових технологій ДЗО «ОІПДО НУХТ», к.т.н. 

4 Високоолеїновий соняшник як перспективна сировина для олійно-жирової галузі. Вареник Б.Ф.- зав 

.відділу селекції соняшника селекційно-генетичного інституту НААНУ,к.с-г.н.  

5 Щодо нормування діоксинів в олійно-жирових продуктах. 

    Белінська А.П. –  наук. співробітник УкрНДІОЖ, к.т.н. 

6 Поточний стан НД, чинні та перспективні розробки УкрНДІОЖ у сфері нормативно-правової бази 

функціонування олійно-жирових підприємств.      

Григорова Л.І.зав.лабораторії інструм. методів досліджень    УкрНДІОЖ 

7 Хіміко-технологічна характеристика  високожирових  продуктів харчування. 

Левицький А.П – д.б.н.,чл.-кор., заст. дир.  ін-ту стоматології НАМН У 

8 Вітамін F (есенціальні жирні кислоти) як важливий інгредієнт функціональних  продуктів – технології 

отримання та використання 

Левицький А.П.- д.б.н.,чл.-кор., заст. дир.  ін-ту стоматології НАМН У 

9  Наукові основи розробки рецептур   високожирових продуктів. 

Левицький А.П. д.б.н.,чл.-кор., заст. дир.  ін-ту стоматології НАМН У-- 

10 Пероксидація жирів і олій та їх антиоксидантний захист 

Макаренко О.А. – зав. лаб. біохімії , ін-ту стоматології НАМН У  д.б.н. 

11 Пальмітолеїнова кислота-вміст в жирах та біологічна роль. 

Ходаков І.В. – ст.н.с. лаб. біохімії НДІ стоматології. 

12 Аналітичні прилади для лабораторій олійно-жирової галузі-загальний огляд і демонстрація. Машовець 

М.Д.-керівник напряму ТОВ «Сок-трейд». 

13 Особливості застосування миючих і дезінфікуючих засобів у олійно-жирових виробництвах. Половко 

О.В. – керівник напряму харчових виробництв  ф. А-профі. 

14 Актуалізація діючих систем менеджменту якості та безпечності  ХП до вимог нових версій міжнародних 

стандартів  ISO 9001:2015 та ISO 22000: 2017. Міжнародна  сертифікація СМЯ і БХП за стандартами 

FSSС 22000 та   FSSС-Q22000. 

 Стоянова Л.О. – зав.каф. харчових технологій ДЗО «ОІПДО НУХТ», к.т.н. 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

Лабораторні роботи: (Макаренко О.А., Ходаков І.В, Севостьянова Т.О..) 

Хроматографічні методи визначення жирних кислот. 

Високоефективна рідина хроматографія у дослідженні поліфенолів. 

Спектрофотометричні методи визначення якості харчових жирів. 

Біологічна оцінка жировмісних продуктів. 

16 Практичні заняття з побудови калібрувальних графіків на персональних компютерах. 

 Іващенко К.Ю. –  директор ДЗО «ОІПДО НУХТ», к.т.н. 

17 Інноваційні методи контролю олійної сировини та олійно-жирових продуктів.  

Захарченко Ірина Валентинівна – керівник аграрного напрямку ТОВ «Лаборхімреактив». 

18 Метрологічна простежуваність. Оцінювання невизначеності результатів досліджень.   

Поліщук А.А.- зав. лабораторії ТОВ «Інфокс», к.х.н. 

 

 

 


