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Керівнику підприємства з виробництва
фасованих вод та безалкогольних напоїв 

Державний  заклад  освіти  «Одеський  інститут  післядипломної  освіти»
Національного  університету  харчових  технологій  (ліцензія  про  право  надання  освітніх
послуг АЕ № 527693) запрошує прийняти участь в короткотермінових курсах підвищення
кваліфікації  обсягом  40  годин  головних  технологів,  технологів,  керівників  служб  якості
виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв, що відбудуться 04.05-08.05.2020р.
Після закінчення курсів та складання заліку 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 згідно: закони про безпечність ХП, стандартизацію,

інформацію для споживачів щодо ХП, технічні регламенти та оцінку відповідності,
держнагляд тощо.

 Практичні аспекти реалізації  вимог щодо маркування ХП. Розрахунок поживної та
енергетичної цінності.

 Реєстрація  потужностей,  експлуатаційний  дозвіл,  реєстрація  експортних
потужностей.

 Інноваційні технології у консервному виробництві.
 Міжнародна,  регіональна  та  національна  системи  стандартизації.  Відміна

стандартів  СРСР  і  порядок  введення  у  чинність  міжнародних  та   регіональних
стандартів. Поточний стан нормативної документації на продукцію.

 Вимоги  до  виробничих  випробувальних  лабораторій  згідно  з    ISO  17025:2017,  ЕА
04/10. Акредитація  за ISO 17025:2017 чи підтвердження технічної компетентності
за ДСТУ 10012:2005. 

 Практичні аспекти впровадження та аудиту ефективності функціонування систем
менеджменту якості  та безпечності  ХП (СМЯ і  БХП),  актуалізація  СМ до вимог
версій  за ISO 22000:2018, ISO 9001:2015,  технічних специфікацій серії ISO/TS 22002
Міжнародна сертифікація СМ згідно з FSSC 22000:2019, внутрішній аудит СМ згідно
з ISO 19011:2018.   

Початок занять 04 травня 2020 року о 12.00 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 54.
Вартість навчання складає  3500 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.).
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) 231-78-97 – начальник
навчального відділу Бабич Наталія Євгенівна.

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