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 "02" серпня   2021р.    № 01/32 Керівнику  харчового підприємства  
Про підвищення кваліфікації у режимі 
он-лайн 

 

 У 2020 році в Україні розроблена методом ідентичного перекладу міжнародних стандартів серія національних 
стандартів щодо розроблення та/чи удосконалення систем керування (управління) безпечністю харчових продуктів. 
Стандарти вводяться у чинність з серпня-вересня 2021 року. Для надання допомоги спеціалістам харчових у розробленні 
та/чи удосконаленні СУЯіБХП згідно вимог нових стандартів, інститут проводить відповідні навчальні заходи.  Зважаючи 
на карантинні обмеження та заборону  проведення стаціонарних занять на базі інституту, нами заплановано проведення у 
2 півріччі 2021 року дистанційних тематичних навчальних семінарів на Zoom-платформі з питань розроблення, 
впровадження, актуалізації СУЯіБХП до вимог ДСТУ ISO 22000:2019 та ДСТУ ISO 9001:2015 і курсів  для хіміків ХП. 

Графік проведення дистанційних навчальних заходів    у 2 півріччі   2021 року 

№ 

з/п 

 
Теми семінарів 

Категорії 
спеціалістів 

Строк 
навчання 

Тривалість 
навчання, 

навч. годин* 

1 «Практичні аспекти  актуалізації діючих систем управління 
безпечністю та якістю харчових продуктів до вимог нових 
версій стандартів ДСТУ ISO 22000:2019 та                            
ДСТУ ISO 9001:2015» 

Спеціалісти з 
якості, 
керівники та 
спеціалісти 
підрозділів 

 
13.09-
17.09.2021 

 
24-30/40 

2 «Планування та проведення внутрішніх аудитів 

функціонування  систем управління безпечністю (СУБХП) і 

якістю (СУЯ) харчових продуктів» 

Група 
безпечності, 
аудитори, 
керівники 
підрозділів 

 
20.09-
24.09.2021 

 
24-30/40 

3 Курси підвищення кваліфікації хіміків випробувальних 
лабораторій  харчових підприємств за спеціальністю «Хіміко-
технічний контроль виробництва харчових продуктів» 

Хіміки та зав. 
лаб. Харчових 
підприємств 

 
18.10-
29.10.2021 

 
54-60/80 

Примітка* тривалість навчання  на семінарах  включає аудиторні заняття у режимі он-лайн, тривалість яких вказана у 

чисельнику, та самостійне опрацювання мультимедійних презентацій і електронних версій перекладів міжнародних 

стандартів та ін.,  переданих слухачам протягом  занять (знаменник). 

 По закінченні занять учасникам семінарів будуть видані сертифікати про короткотермінове  підвищення 

кваліфікації за вказаною темою, а слухачам курсів - свідоцтва про ПК  з сумарною тривалістю навчання.  Розклади занять 

семінарів і курсів додаються.  

 Для участі у роботі семінару  чи курсів необхідно надіслати на електронну адресу інституту  заявку (форма 

додається) та заключити з інститутом договір. 

 Орієнтовна вартість навчання  на  семінарі 3000 грн. без ПДВ, двотижневих курсів – 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.). Остаточна вартість буде встановлена при складанні договору. Оплата відбувається згідно виставленого 

рахунку. 

Отримувач: ДЗО «ОІПДО» НУХТ 

р/р UA 768201720313271001201005697 

код ЄДРПОУ 00374350 

МФО 820172, ДКСУ в м. Київ 
Навчання для спеціалістів підприємств чи організацій, які входять до складу корпорації «Укрвинпром», 
об’єднання «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів України, асоціацій «Укроліяпром»,  
«Укркондпром»,  «Укрм'ясо», здійснюється за рахунок держбюджету, а при бажанні отримати свідоцтво 
про ПК державного зразку слід сплатити вартість бланку орієнтовно 42грн. з  ПДВ).  

Наша адреса: 65006,  м. Одеса, вул. Балківська, 54. 
Email: oipdo@ukr.net,  oipdo@eurocom.od.ua,.  Наш сайт: oipdo.odessa.ua 

        Тел. 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. 

                  В.о. директора                                                            О.В. Максименко      
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