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Про дистанційний семінар   
з аудитів СУБХП  
 

 

  На  завершення серії семінарів І півріччя 2022 року з питань актуалізації та удосконалення 
СКБіЯХП пропонуємо заключний дистанційний навчально-консультаційний семінар щодо планування та 
проведення внутрішніх аудитів.  

До тематики семінару будуть включені лекції щодо вимог нових міжнародних стандартів при 
сертифікаційних аудитах  і лекції та практичні заняття з розроблення програм і графіків внутрішніх 
аудитів з урахуванням аудиторських ризиків,  проведення конкретних аудитів і оформлення звітної 
документації.  

 

№ 

з/п 

 
Тематика семінару 

Строк 
навчання 

Тривалість 
навчання, 

навч. годин* 

1 Види аудитів. Вимоги сертифікаційних аудитів. Планування та 

проведення внутрішніх аудитів  систем керування безпечністю та 

якістю харчових продуктів  

20.06-24.06.2022 

 
30/40 

 

Примітка: 1* В чисельнику наведена тривалість аудиторних занять, в знаменнику - загальна тривалість 

семінару з врахуванням часу для  додаткового самоопрацювання навчальних матеріалів, переданих 

учасникам семінару, яка буде вказана у сертифікаті. 

2. Розклад семінару щодо проведення аудитів СКБіЯХП наведено у додатку А.  

Для заключення договору на підвищення кваліфікації працівників підприємства необхідно 

направити до інституту заявку згідно з надісланою вам формою (наведена у додатку Б) із зазначенням 

повністю П.І.Б та посади учасників. 

По закінченні занять учасникам семінару будуть видані сертифікати про короткотермінове 

підвищення кваліфікації за вказаною темою.   

Вартість навчання на  семінарі - 3600грн. без ПДВ.  

 

Навчання для спеціалістів підприємств, які входять до складу об’єднання «Укрхлібпром», 

Всеукраїнської асоціації пекарів України, Асоціацій «Укроліяпром»,  «Укркондпром»,  «Укрм'ясо», 

корпорації «Укрвинпром» здійснюється за рахунок держбюджету.  

 

Наші реквізити: 

Отримувач: ДЗО «ОІПДО» НУХТ 

р/р UA768201720313271001201005697 

код ЄДРПОУ 00374350 

МФО 820172, ДКСУ в м. Київ 

Наша адреса: 65006,  м. Одеса, вул. Балківська, 54 

Email:  oipdo.ucheb@gmail.com, oipdo@ukr.net, наш сайт: https://oipdonuxt.wixsite.com/oipdo 

Телефони для довідок: 

(067) 921-95-20; (066) 851 55 94 – завідувач  кафедри харчових технологій Стоянова Людмила 

Олександрівна,  

(098) 2317897 – начальник навчального відділу Бабич Наталія Євгенівна, 

(096) 793 17 71; (066) 357 01 34 – в. о. директора Максименко Олена Володимирівна 

                          В.о. директора Олена МАКСИМЕНКО   
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