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Керівнику харчового підприємства  

Державний заклад освіти «Одеський інститут післядипломної  освіти» Національного
університету харчових технологій (ліцензія про право надання освітніх послуг АЕ № 527693)
запрошує  прийняти  участь  у  семінарі-тренінгу  обсягом 40  годин  з  питань  впровадження  і
актуалізації  системи НАССР та внутрішнього аудиту,  що відбудеться 01.06-05.06.2020р.  По
закінченню  семінару-тренінгу  видається  сертифікат  про  підвищення  кваліфікації
(наказ МОН України «Про документи про підвищення кваліфікації» № 34 від 19.01.2016р).

В програмі семінару-тренінгу:
 Основні  принципи,  ключові  елементи,  порядок  оприлюднення  системи  менеджменту

безпечності харчових продуктів (СМБХП). 
  Огляд  міжнародних  стандартів.  Нововведення  у  версії  стандарту  ISO  22000:2018  у

порівнянні  з  попередньою  версією  (інтеграція  з  бізнес-планами,  ризик-менеджмент,
контекст організації, розширення вимог до ТОП менеджера тощо).

 Програми-передумови  за  стандартами  серії  ISO/TS  22002  (6  стандартів)   як  основний
елемент для впровадження  СМБХП.

 Методологія  впровадження  СМБХП:  документовані  процедури  програм  передумов,
операційні  програми,  розробка блок-схем,  систем моніторингу,  аналіз  ризиків,   розробка
ОППУ, вибір ККТ та визначення критичних меж на основі причинно-наслідкового зв´язку,
розробка НАССР-плану, реєстраційна документація.

 Інтегровані  системи  менеджменту  якості  та  безпечності  ХП,  практичні  заняття  з
актуалізації СМЯ і БХП  до вимог ISO 9001:2015 та  ISO 22000:2018.

  Внутрішній  та  зовнішній  аудит  як  інструмент  для  удосконалення  СМ:  валідація  та
верифікація  документованих  процедур  безпечності,  аудит  як  основний  інструмент
верифікації,  вимоги  до  аудиторів,  підготовка  аудиторів,  вимоги  до  проведення
внутрішнього аудиту за ISO 19011:2018.

  Планування аудитів,  програми аудитів,  порядок проведення аудитів  (чек  листи,  акти і
протоколи  невідповідностей,  визначення   суттєвості   невідповідностей,  звіти аудитів,
контроль за виконанням  рекомендацій аудиту). 

 Міжнародна  сертифікація  СМБХП  за  вимогами  FSSC  22000:2019,  актуалізація
міжнародних сертифікатів до вимог нової версії стандарту. 

Початок занять 01 червня 2020 року о 12.00 за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 54
(ДЗО «ОІПДО» НУХТ).

Вартість  навчання  складає  3500  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 семінарі-тренінгу 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.

Спеціалістам  підприємств,  які  входять  до  складу  ОПХП  «Укрхлібпром»,  Всеукраїнської
асоціації  пекарів  України,  асоціацій  «Укроліяпром»,   «Укркондитер»,   «Укрм'ясо»,  корпорації
«Укрвинпром»  і  навчання  яких  здійснюється  за  рахунок  держбюджету,  для  участі  в  семінарі
необхідно  заповнити  заявку  на  бюджетне  навчання,  форма  якої  розміщена  на  сайті
ДЗО  «ОІПДО»  НУХТ  oipdo.odessa.ua та  відправити  її  на  електронну  пошту  інституту
oipdo@eurocom.od.ua

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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