
Розклад аудиторних занять дистанційного короткотермінового підвищення кваліфікації  

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

"Реалізація  вимог міжнародних та національних нормативно-правових документів 

щодо організації та забезпечення якості роботи виробничих  випробувальних лабо-

раторій"  (07.02 - 11.02.22 ) 

Дата Час занять Тематика 

1 2 3 
07.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 

навч. годин 

на день  з  

перервами по 

5-10 хв. через 

кожні 40 хв. 

Метрологічна система України. Закон України  «Про метрологію та метрологічну дія-

льність». 

Діяльність випробувальних лабораторій в умовах нового законодавства в галузі мет-

рології та оцінки відповідності. Про повноваження випробувальних лабораторій і від-

повідний вибір – акредитація чи оцінювання технічної компетентності та метрологіч-

них можливостей.    

08.02.22 

 
 з 10.00 по 4-6 

навч. годин  

на день з  пе-

рервами по 5-

10 хв. через 

кожні 40 хв. 

Порівняльний аналіз вимог ДСТУ ENISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до ком-

петентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та ДСТУ ISO 10012:2005 

«Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювань і вимірюваль-

ного обладнання». 

Ризик-менеджмент як основоположний принцип забезпечення якості роботи випробу-

вальної лабораторії (ВЛ).  

Вимоги щодо відповідності  системи управління якістю роботи ВЛ положенням ISO 

9001. 

09.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 

навч. годин  

на день з  пе-

рервами по 5-

10 хв. через 

кожні 40 хв. 

Алгоритм та практичні аспекти акредитації лабораторій за ДСТУ EN/ISO/IEC 

17025:2019, підготовка та етапи акредитації в НААУ. 

Порядок альтернативного уповноваження випробувальних лабораторій згідно ЗУ 

«Про метрологію» та/чи ДСТУ ISO 10012:2005 Оцінювання вимірювальних можливо-

стей згідно з СОУ. 

Проблеми нормативного забезпечення виробничих лабораторій  харчових підпри-

ємств та організацій з централізованого водопостачання в Україні та шляхи їх вирі-

шення. 

Значення води в харчовій промисловості. Вода -  харчовий продукт чи ні? Зміни в Ди-

рективі ЕС 98/83 про питну воду. Нова редакція (проект) ДСанПіН 2.2.4-171-20 - змі-

ни та нові положення. Порядок і періодичність контролю якості води на харчових 

підприємствах. 

10.02.22 

      
з 10.00 по 4-6 

навч. годин  

на день з  пе-

рервами по 5-

10 хв. через 

кожні 40 хв. 

Проблеми забезпечення якості методик та  стандартів лабораторних досліджень, які 

вводять у чинність в Україні, та шляхи їх вирішення. 

Про метрологію технічних засобів вимірювання та приладів. 

Сертифікація, повірка, калібрування. 

Сучасні інструментальні, у т.ч. експресні методи досліджень ф/х і м/б показників. 

11.02.22 

 
з 10.00 по 4-6 

навч. годин  

на день з  пе-

рервами по 5-

10 хв. через 

кожні 40 хв. 

Якість результатів вимірювання,  компетентність персоналу та систематичні помилки, 

які допускаються. 

Система забезпечення якості результатів вимірювань, внутрішній лабораторний конт-

роль та міжлабораторні порівняння 

Правила подання результатів вимірювань, загальні та галузеві (харчова промисло-

вість). 

 


