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Керівнику підприємства

В рамках державного замовлення для спеціалістів підприємств, які входять до складу
асоціації «Укркондпром» ДЗО «ОІПДО» НУХТ проводить курси підвищення кваліфікації та
навчальні семінари на безоплатній основі за таким графіком.
Графік підвищення кваліфікації в 2016 році
№
п/п

Категорія спеціалістів
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5/40
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10.05-20.05
10.05-20.05
21.06-01.07
13.06-17.06
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10/80
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30.05-10.06
10.05 - 20.05
11.04 - 29.04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Начальники ПЕВ, економісти (курси)
Спеціалісти з питань організації та оплати праці (курси)
Спеціалісти кадрових служб (курси)
Головні бухгалтери, бухгалтери (семінар)
Менеджери підприємств (семінар)
Спеціалісти, які бажають підвищити рівень знань при роботі на
комп’ютері (курси)
Маркетологи (курси)
Хіміки, завідувачі хімічних лабораторій (курси)
Мікробіологи, завідувачі мікробіологічними лабораторіями (курси)

Переконливо просимо не пізніше, ніж за тиждень до початку курсів чи семінарів повідомити
про участь в них фахівців листом або по факсу (048) 732-41-57 чи електронною поштою
(Email: oipdo@eurocom.od.ua ).
Основні теми, які розглядаються на курсах та семінарах - на звороті листа. Тематика занять
може коригуватись та доповнюватись згідно з рівнем кваліфікації та побажаннями слухачів.
Після закінчення навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації
державного зразка. Вартість бланків свідоцтв для слухачів з безкоштовним навчанням повинні
оплатити або безпосередньо слухачі курсів, або підприємство, що направило слухачів на навчання.
Вартість бланку свідоцтва про підвищення кваліфікації складає 39 грн. 90 коп. з урахуванням ПДВ.
Оплата відбувається перерахунком коштів на розрахунковий рахунок інституту за реквізитами.
Отримувач:
ДЗО «ОІПДО НУХТ»
р/р 31250278105697
за свідоцтва
код ЄДРПОУ 00374350
МФО 820172 ДКСУ в м. Київ
Інститут надає послуги з проживання у гуртожитку. Вартість проживання 1 особи на добу
складає: 36 грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ.
Оплата відбувається шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок інституту за
реквізитами.
Отримувач:
ДЗО «ОІПДО НУХТ»
р/р 31257278205697
за проживання
код ЄДРПОУ 00374350
МФО 820172 ДКСУ в м. Київ
В.о. директора

К. Ю. Іващенко

Начальники ПЕВ, економісти з питань планування, обліку та ціноутворення; економісти з
питань організації та оплати праці; головні бухгалтери, бухгалтери; спеціалісти кадрових
служб
1. Тенденції розвитку економіки України після вступу до зони свобідної торгівлі з ЄС.
2. Особливості ціноутворення на сучасному етапі.
3. Огляд нових законодавчих актів з питань економічного регулювання виробництва.
4. Нове в законодавстві про працю.
5. Соціальний захист працівників підприємств.
6. Нове в калькулюванні собівартості продукції.
7. Бухгалтерський і податковий облік.
8. Правовий статус кадрової служби підприємства.
9. Основи конституційного права України.
10. Правове регулювання трудових і господарських відносин.
11. Діловодство в кадровій службі.

Маркетологи підприємств, спеціалісти з питань зовнішньоекономічної діяльності,
менеджери підприємств

1.Організація роботи менеджера на підприємстві. Сучасні вимоги до квотування та ліцензування
товарів.
2. Маркетингова товарна політика.
3. Митне оформлення експортно-імпортних операцій.
4. Логістика на підприємстві.
5. Порядок складання зовнішньоекономічного контракту.
6. Соціальний захист працівників підприємств.
7. Законодавчі акти з питань зовнішньоекономічної діяльності.
8. Сутність менеджменту, його мета та завдання.
9. Управлінські рішення та методи їх прийняття.

Хіміки, завідувачі хімічних лабораторій

1. Зміни у законодавстві України в зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС (про
стандартизацію, про метрологічну діяльність, безпечність ХП тощо).
2. Задачі ХТК виробництва, вимоги до випробувальних лабораторій, акредитація згідно з ДСТУ
ISO 17025, дозвільні документи на прекурсори.
3. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації. Категорії нормативних
документів. Порядок введення у чинність міжнародних стандартів. Зміни у національній системі
стандартизації, відміна ГОСТів, розроблених до 1992 р.
4. Вимоги до показників безпечності різних груп харчових продуктів.
5. Теоретичні основи ф/х методів. Окисно-відновне і кислотно-лужне титрування. Вимоги до
приготування титрованих розчинів (ДСТУ 7558, ДСТУ 7259).
6. Практичне засвоєння основних методів ХТК.
7. Калібрувальні графіки, побудова на ПК.
8. Похибка та невизначеність результатів вимірювань. Валідація, верифікація.
9. Практичні аспекти менеджменту безпечності ХП на принципах НАССР.
.Мікробіологи

та завідувачі мікробіологічних лабораторій

1. Причини мікробіологічного псування продуктів. Методи консервування.
2. Активність води (аw) як один з критеріїв стійкості продуктів до мікробіологічного псування.
3. Класифікація консервів по видам і групам (А, Б, В, Г, Д, Е). Режими стерилізації.
4. Задачі санітарно-мікробіологічного контролю консервного виробництва.
5. Вимоги до мікробіологічних лабораторій згідно з ДСанПіН 9.9.5-080-2002 та стандарту ЄС.
ЕА 04/10. Паспорт м/б лабораторії. Порядок отримання дозвільних документів. Валідація,
верифікація.
6. Нові м/б показники, нормовані для сокової продукції.
7. Порядок м/б контролю виробництва консервів різних груп (у т.ч. консервованих хімічними
консервантами) і промислової стерильності готової продукції.
8.Порядок м/б контролю швидкозаморожених, сухих і сушених продуктів, харчо концентратів.
9. Практичне засвоєння прийомів та стандартизованих методів контролювання м/б показників.
10. Новий закон про безпечність харчових продуктів – про обов’язковість впровадження систем
менеджменту безпечності ХП.
11. Мікробіологічні показники, як основні критерії при визначенні КТК у системі НАССР.
12.Практичні заняття з розробки системи моніторингу виробничого процесу і визначення КТК.
ПРИМІТКА: тематика

коригується за заявками слухачів.

