
Розклад аудиторних занять дистанційного короткотермінового підвищення кваліфікації  

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

"Порядок  оцінювання  (верифікації) та представлення  результатів 

досліджень(вимірювань) показників якості 

 та безпечності харчових продуктів" (14.03 -18.03.2022) 

Дата Час занять Тематика 

1 2 4 
14.03.22 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). 

Вимірювання та випробування. Метрологія та представлення (подання) 

результатів вимірювань (досліджень). 

15.03.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Вимоги до випробувальних та калібрувальних лабораторій відповідно до  

положень ДСТУ EN/ISO/IEC 17025:201  в частині системи  управління 

якістю роботи  лабораторії  та верифікації результатів досліджень. 

Ризик-менеджмент як основоположний принцип забезпечення якості 

роботи лабораторії. Вимоги щодо відповідності  системи управління 

якістю положенням ISO 9001:2015. Внутрішній аудит системи керування 

якістю роботи лабораторії. 

16.03.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Оцінювання  якості  результатів вимірювань (досліджень). Карти 

Шухарта. 

Поняття верифікації та валідації, варіанти її здійснення. Похибка, 

відтворюваність, прецизійність результатів досліджень, методики та 

приклади  їх визначення. 

17.03.22      з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Про невизначеність результатів вимірювань. 

Кількісне оцінювання невизначеності результатів вимірювань. Складові 

сумарної невизначеності. 

Метрологічна  простежуваність і невизначеність результатів вимірювань. 

Особливості оцінювання невизначеності результатів досліджень  фізико-

хімічними методами. 

18.03.22 

 
з 10.00 по 4-6 навч. 

годин на день  з  

перервами по 5-10 хв. 

через кожні 40 хв. 

Методика оцінювання невизначеності  в гравіметрії.  

Методика оцінювання невизначеності в титриметрії.   

Методика оцінювання невизначеності  в фотометрії та інших 

інструментальних методах. 

Практична реалізація вимог  наказу МОЗ № 1613  щодо  допустимих 

відхилень у маркуванні ХП при поданні  даних про поживну та 

енергетичну цінність, з врахуванням похибки та невизначеності 

вимірювань. 

 


